
 

AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA

ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, 
LA TINENÇA I LA VENDA D’ANIMALS 
 

PREÀMBUL 

La present ordenança es basa en: 
 

• La Llei 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia; en el Decret 158/1996, de 
13 d’agost, que la desplega; en el Decret 83/2007, de 15 de juny, que modifica parcialment este 
Decret, i en la Llei 12/2009, de 23 de desembre, que modifica parcialment la Llei 4/1994, de 8 de 
juliol. 

 

• En l’Orde 3/2016, de 4 de març de 2016, que regula els tractaments sanitaris obligatoris, els models 
de cartilla sanitària per a animals de companyia i la creació de la xarxa de vigilància epizootiològica 
a la Comunitat Valenciana. 
 

• En el Decret 49/2005, de 4 de març, que regula el passaport per a gossos, gats i furons, i el Decret 
48/2015, de 17 d’abril, que el modifica parcialment. 
 

• En l’Orde de 8 de febrer de 1999, que establix controls suplementaris relatius a la tinença de gossos 
potencialment perillosos; la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos; el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que la desplega i el 
Reial Decret 1570/2007, de 30 de novembre, que modifica parcialment l’anterior; el Decret 145/2000, 
de 26 de setembre sobre la tinença d’animals potencialment perillosos i la modificació parcial 
establida en el Decret 16/2015, de 6 de febrer. 
 

• En la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments 
públics, modificada parcialment per la Llei 2/2018, de 16 de febrer. 
 

• En la Llei 10/1991, de 4 d’abril, sobre potestats administratives en matèria d’espectacles taurins i la 
Llei 18/2013, de 12 de novembre, que regula la tauromàquia “com a patrimoni cultural”; en l’Orde 
d’1 de setembre de 2009, que regula la figura, les funcions i el règim jurídic dels col·laboradors en 
els bous al carrer i el Decret 31/2015, de 6 de març, que establix el reglament dels bous al carrer. 
 

• En la Llei 10/2002, de 12 de desembre, de protecció de la columbicultura i del colom esportiu. 
 

També es basa en els tractats i els convenis internacionals firmats per l’Estat espanyol en les dites matèries. 
Esta ordenança s’aplicarà sense perjuí de l’aplicació de les lleis i normes reguladores actuals i les que puguen 
aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’ordenança. 
 
En l’espai legislatiu restant, en el qual l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera pot desenvolupar les seues 
competències en les matèries que ocupen esta ordenança, es regula la relació entre humans i la resta 
d’animals que habitem l’espai geogràfic del terme municipal d’Albalat de la Ribera. Tot per tal d’establir unes 
condicions d’higiene, seguretat, qualitat de vida i respecte pels seus drets i els nostres, i millorar-hi i garantir-
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hi així la convivència. En este sentit, en la redacció d’esta ordenança s’ha considerat en tot moment l’acció 
que les persones tenim sobre el medi i la conseqüent disminució dels ecosistemes naturals en perjuí dels 
hàbitats de la resta d’espècies. L’expansió humana a través de la nostra activitat agrícola i industrial ha deixat 
les espècies salvatges i silvestres arraconades i forçades a travessar o habitar els espais que prèviament els 
hem ocupat. 
 
Esta regulació també es configura partint del fet que la tinença d’animals té un valor potencial afectiu i 
emocional molt important per a algunes persones, alhora que comporta tot un seguit d’obligacions i 
responsabilitats envers la resta, el poble i els mateixos animals, com també amb la resta d’espècies que 
conviuen de manera natural en l’ecosistema urbà. Tot, amb la finalitat de minimitzar les pèrdues d’animals i 
arribar a una quota d’abandonament zero, fomentant la participació ciutadana en la defensa dels animals, 
així com la pedagogia sobre el respecte als animals i la importància de l’adopció. 
 
Esta normativa està inspirada per la necessitat que els animals, siga quina siga l’espècie i raça, siguen 
respectats i considerats com el que biològicament són, amb els seus trets evolutius, tant els seleccionats com 
els ancestrals, lluny de visions humanitzades i antropocèntriques. Posant de relleu que no són joguets, ni 
peluixos, ni existixen per a delectar-nos. Les característiques fisiològiques dels animals són les que són, i no 
s’han d’adaptar a la força als capritxos ni perversions humanes. Actualment, la legislació estatal i autonòmica 
vigent en estes matèries encara empara, i en ocasions fins i tot protegix i fomenta, certes conductes i activitats 
que normalitzen una visió distorsionada i cruel dels animals. La lídia de bous, la castració a voluntat d’animals 
de companyia, la venda d’animals en botigues o l’engabiament d’ocells en són exemples. Davant d’açò, queda 
de manifest que cadascú de nosaltres tenim el deure de caminar cap a un model de convivència avançada 
amb la resta d’animals que supere els ritmes monolítics de la legalitat. 

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. Objecte 

Esta ordenança té com a objecte garantir la protecció de la salubritat pública per a les persones i els animals, 
la tinença d’animals i el benestar de les persones i dels mateixos animals, establint els requisits exigibles per 
a la tinença responsable. Esta ordenança s’aplica en el marc de la normativa internacional, europea, estatal i 
valenciana de tinença i protecció de la salubritat pública i dels animals, i en tot cas s’ha de respectar el que 
establix la normativa vigent en matèria de protecció dels animals, així com la resta de normativa que siga 
aplicable. L’Ajuntament té el deure de protegir els animals d’acord amb l’article 45.2 de la Constitució 
espanyola, sense perjuí també de vetlar per la seguretat de les persones i dels seus béns. Tothom té el dret 
de fruir dels animals i amb els animals, i el deure de protegir-los, d’acord amb l’article 45.2 de la Constitució 
espanyola. Tothom té el deure de complir les normes contingudes en esta ordenança i de denunciar els 
incompliments que presencie o dels quals tinga coneixement cert. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, 
les denúncies o els suggeriments de les persones i exercir les accions que s’escaiguen en cada cas. Per garantir 
el dret de fruir dels animals i amb els animals i el deure de protegir-los, qualsevol persona física tindrà la 
condició d’interessada en els procediments administratius municipals relatius a la protecció d’animals, 
sempre que s’hi persone. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

Els animals a què fan referència les normes que establix esta ordenança són els animals dins del terme 
municipal d'Albalat de la Ribera, tant de manera permanent com esporàdica, dins del marc de la normativa 
vigent. En este sentit, afecta totes les persones particulars i entitats jurídiques que en són propietàries o 
posseïdores. 

Article 3. Definicions 

A banda de les definicions que establix la legislació vigent, a l’efecte d’esta ordenança s’entén per: 
 

a. Animal domèstic. El que pertany a espècies que habitualment es crien, es reproduïxen i conviuen 
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amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen esta consideració els animals que 
es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals 
de càrrega i els que treballen en l’agricultura. Es dividixen en tres grups: 

 
1. Animal domèstic de companyia. Animal domèstic que les persones mantenen generalment al 

domicili amb la finalitat d’obtindre’n companyia. A l’efecte d’esta ordenança, gaudixen sempre 
d’esta consideració els gossos, els gats i els furons. 

 
2. Animal domèstic d’explotació. És l’animal que, adaptat a l’entorn humà, el mantenen les 

persones amb finalitats lucratives o d’una altra classe, sense que puga constituir, en cap cas, un 
perill per a persones o béns. Comprén especialment els animals de les espècies ovina, equina, 
cabrum, porcina, bovina, aviram de granja i similars. 

 
3. Animal domèstic xicotet. És el que pertany a la fauna autòctona o forana, que ha requerit un 

període d’adaptació a l’entorn humà i que és mantingut, sense que siga objecte de cap activitat 
lucrativa, per les persones, principalment al domicili. Comprén, entre d’altres, animals com els 
ocells o els xicotets rosegadors. En general, els que en la fase adulta no superen els 500 grams de 
pes. Gaudiran també d’esta condició els animals que, en nombre i mida, els servicis tècnics els 
puguen considerar com a tals. 

 
b. Gat feral. S’establix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic, i se’n reconeix 

la idiosincràsia. Els gats ferals són membres de l’espècie de felí domèstic (Felis catus), però no estan 
socialitzats amb els éssers humans i, per tant, ni ells ni les cries són adoptables. Els gats ferals 
apareixen per l’abandonament o la fugida de gats domèstics i es convertixen en gats silvestres després 
de viure un temps per si mateixos, o són gats descendents d’altres gats ferals. Els gats ferals porten 
vides saludables i naturals al seu propi espai tant en entorns urbans com rurals, i sa casa està a l’aire 
lliure. 
 

1. Arreplega de gats ferals. Els gats ferals de què es tinguen coneixement, que pel seu estat 
higienicosanitari representen un perill per a la salut pública, els ha d’arreplegar tan prompte 
com siga possible l’Ajuntament o l’entitat externa amb qui haja concertat el servici. 
L’Ajuntament podrà assumir el cost del tractament per tal de retornar el gat al seu hàbitat. 

 
2. Auxili de gats ferals. Els gats ferals malalts, ferits o amb símptomes traumàtics clars com ara 

un estat continu de por o agressivitat, els pot arreplegar i acollir temporalment una persona 
particular sota la seua pròpia responsabilitat per tal de proporcionar-los assistència 
veterinària qualificada. La persona acollidora ha d’encertir-se sobre el possible vincle 
maternal o condició lactant del gat en qüestió per tal de no deixar sense atenció una possible 
cadellada. L’animal s’ha de retornar al seu hàbitat al més prompte possible. 
 
L’arreplega i acollida ha de ser justificada i comunicada a l’Ajuntament, així com el tractament 
veterinari professional practicat i el retorn de l’animal al seu hàbitat. 
 
En cas d’auxiliar i acollir una gata amb cadellada, la persona també ha d’acollir tota la 
cadellada i fer-se’n càrrec. Tanmateix, només es pot auxiliar i acollir un cadell per separat en 
cas justificat de gravetat, degut al probable trencament del vincle maternal que suposa la 
separació de la cadellada. 
 

3. Adopció de gats ferals. En cas d’auxili a un gat feral en el qual es justifique que l’animal 
necessita una assistència continuada, i sense perjuí de la comunicació a l’Ajuntament 
necessària descrita en l’apartat anterior, la persona acollidora podrà adoptar el gat seguint 
els tràmits del cens municipal d’animals de companyia i assumint les normes que regula esta 
ordenança. 
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En cas de tractar-se de l’adopció d’una gata amb cadellada, la persona adoptant ha d’adoptar 
tota la cadellada i censar-la, i no es poden donar els cadells fins que no haja transcorregut el 
període de lactància. 

 
c. Gos silvestre. S’establix la consideració diferenciada del gos silvestre davant del gos comú, i se’n 

reconeix la idiosincràsia. Els gossos silvestres són membres de l’espècie canina (Canis lupus familiaris), 
però no estan socialitzats amb els éssers humans, o tot i presentar conductes sociables amb els 
humans, desenvolupen la seua vida amb normalitat al marge de l’atenció i cura de les persones. Com 
a norma general, ni els gossos silvestres ni les cries són adoptables. Els gossos silvestres apareixen 
per l’abandonament o la fugida de gossos i es convertixen en gossos adaptats a un entorn rural o 
natural després de viure un temps per si mateixos, o són gossos descendents d’altres gossos silvestres. 
Els gossos silvestres porten vides saludables i naturals al seu propi espai en entorns generalment 
rurals i sa casa està a l’aire lliure. 
 

a. Arreplega de gossos silvestres. Els gossos silvestres de què es tinga coneixement, que es 
consideren potencialment perillosos segons les definicions i condicions establides en esta 
ordenança, així com els que presenten un estat higienicosanitari que represente un perill per 
a altres animals o la salut pública, els ha d’arreplegar l’Ajuntament o l’entitat externa amb qui 
haja concertat el servici. En cas de no considerar-se un gos potencialment perillós, 
l’Ajuntament podrà assumir el cost del tractament en cas d’arreplega per motius sanitaris i 
retornar el gos al seu hàbitat. 

 
b. Auxili a gossos silvestres. Els gossos silvestres malalts, ferits o amb símptomes traumàtics 

clars com ara un estat continu de por, els pot arreplegar i acollir temporalment una persona 
particular sota la seua pròpia responsabilitat per tal de proporcionar-los assistència 
veterinària qualificada. La persona acollidora haurà d’encertir-se sobre el possible vincle 
maternal o condició lactant del gos en qüestió per tal de no deixar sense atenció una possible 
cadellada. L’animal s’ha de retornar al seu hàbitat al més prompte possible. 

 
L’arreplega i acollida ha de ser justificada i comunicada a l’Ajuntament, així com el tractament 
veterinari professional practicat i el retorn de l’animal al seu hàbitat. 
 
En cas d’auxiliar i acollir una gossa amb cadellada, la persona també ha d’acollir tota la 
cadellada i fer-se’n càrrec. Tanmateix, només es podrà auxiliar i acollir un cadell per separat 
en cas justificat de gravetat, degut al probable trencament del vincle maternal que suposa la 
separació de la cadellada. 

 
c. Adopció de gossos silvestres. En cas d’auxili a un gos silvestre en el qual es justifique que 

l’animal necessita una assistència continuada, i sense perjuí de la comunicació a l’Ajuntament 
necessària descrita en l’apartat anterior, la persona acollidora podrà adoptar el gos seguint 
els tràmits del cens municipal d’animals de companyia i assumint les normes que regula esta 
ordenança. 

 
En cas de tractar-se de l’adopció d’una gossa amb cadellada, la persona adoptant ha 
d’adoptar tota la cadellada i censar-la, i no es poden donar els cadells fins que no haja 
transcorregut el període de lactància. 

 
d. Allotjament habitual. Instal·lació o espai destinat a viure-hi o servir de refugi d’un animal que es fa 

per hàbit o costum, i on l’animal passa més de huit hores al dia de manera rutinària. 
 

e. Fauna salvatge autòctona. Fauna que comprén les espècies animals originàries de la Comunitat 
Valenciana o de la resta de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi estan de pas. També comprén 
les espècies de peixos i animals marins de les costes valencianes. 
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f. Fauna salvatge no autòctona. Fauna que comprén les espècies animals originàries de fora de l’Estat 
espanyol. 

 
g. Animal de companyia exòtic. Animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual 

depén dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri. 
 

h. Animal ensalvatgit. És l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la 
convivència amb les persones. 

 
i. Animal salvatge urbà. Animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit 

al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: oroneta (Hirundo rustica), falcia 
(Apus apus), teuladí (Passer domesticus), dragó comú (Tarentola mauritanica), rates penades 
(Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus i Tadarida 
teniotis), moixeta (Tyto alba), xoriguer comú (Falco tinnunculus), espècies de fauna salvatge no 
autòctona i d’altres que s’han de determinar per via reglamentària. 

 
j. Nucli zoològic. Les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al 

manteniment d’animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d’animals, els 
centres d’arreplega d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb 
animals i els de característiques similars que es determinen per via reglamentària. En queden excloses 
les instal·lacions que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre 
producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura. 

 
k. Associació de protecció i defensa dels drets animals. Entitat sense afany de lucre legalment 

constituïda que té entre els objectius o finalitats emparar i protegir els animals. 
 

l. Animals de competició o cursa. Animals que es destinen a competicions i curses on es fan apostes 
sense distinció de les modalitats que assumisquen, principalment els gossos i els cavalls. 

 
m. Animal perdut. Animal de companyia que du identificació del seu origen o de la persona que n’és 

propietària i que no va acompanyat de cap persona. 
 

n. Animal abandonat. Animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni du cap 
identificació del seu origen ni de la persona que n’és propietària o posseïdora. 

 
Un animal que porte identificació, en el cas que la persona propietària o posseïdora no l'arreplegue 
en el termini atorgat per l’Ajuntament, també es considerarà abandonat. 

 
o. Gos d’assistència. És un gos ensinistrat per un centre oficial d’ensinistrament per a ajudar les 

persones amb una discapacitat reconeguda. Tipus de gos d’assistència: gos guia o gos pigall, educat 
per guiar persones amb discapacitat visual o sordesa; gos de servici, educat per a ajudar persones 
amb alguna discapacitat física tant en l’entorn privat com en el públic; gos de senyalització de sons, 
per a avisar les persones amb discapacitat auditiva; gos d’avís, educat per a donar alerta mèdica a les 
persones amb epilèpsia, diabetis o altres malalties; gos per a persones amb trastorns de l’espectre 
autista, educat per a cuidar i vigilar persones amb autisme. Gossos inclosos en projectes de teràpia 
assistida amb animals de companyia, destinats a visites a hospitals, centres geriàtrics, pisos tutelats, 
centres per a persones amb discapacitat, habitatges particulars, etc. 

 
p. Gossos d’utilitat pública. Són els gossos de control d’orde públic, gossos de control i detecció de 

substàncies il·lícites, gossos de rastreig i gossos per a cerca de cadàvers. Es dividixen en diferents 
especialitats: gossos detectors (explosius, mines, narcòtics, tabac, animals exòtics), gossos 
d’intervenció (protecció, antidisturbis, recerca de delinqüents, rescat d’ostatges, combat en població), 
gossos de salvament (solsides de terra, esfondraments d’edificis, allaus de neu, socorristes, rastreig, 
detecció), gossos de policia científica (rodes de reconeixement de sospitosos, recerques d’indicis, 
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recerques de cadàvers). 
 

q. Patiment físic. Estat en el qual hi ha dolor, entés com l’experiència sensorial aversiva que produïx 
accions motores protectores i que donen com a resultat l’aprenentatge per a evitar-lo, cosa que pot 
modificar trets de conducta específics de l’espècie, com ara la conducta social. 

 
r. Patiment psíquic. Estat en el qual es produïxen signes d’ansietat i temor, com són vocalitzacions 

d’angoixa, lluita, intents de fuga, agressions defensives o redirigides, respostes de paralització o 
immobilització, salivació, pantaix, micció, defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, 
taquicàrdia o contraccions reflexes de la musculatura esquelètica que originen tremolor i altres 
espasmes musculars. 

 
s. Centres veterinaris. Establiments on es du a terme l’atenció veterinària als animals, sota control d’un 

facultatiu veterinari. Els consultoris comprenen com a mínim una sala de recepció i una sala per a 
consulta i xicotetes intervencions medicoquirúrgiques. Les clíniques veterinàries comprenen com a 
mínim una sala d’espera, una sala de consulta i una sala reservada per a intervencions quirúrgiques, 
instal·lació radiològica, laboratori i possibilitats de rehabilitació. 
 

t. Boç. Aparell que es posa en el morro de certs animals perquè no mosseguen o mengen coses 
inadequades. Pel que fa a esta ordenança ha de ser de cistella, per tal de permetre al gos obrir la 
boca a dins, però tancats per davant amb reixa per a impedir el mos. Es prohibixen els boços que 
impedixen al gos obrir la boca dins, excepte en els casos establits en l’article 16.2. 

TÍTOL II. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS 

CAPÍTOL I. CONDICIONS DE LA TINENÇA I EL MANTENIMENT 

Article 4. Condicions generals de la tinença 

La tinença d’animals resta condicionada al compliment dels requisits següents per part de les persones que 
en són propietàries o posseïdores: 
 

1. Mantindre’ls en bones condicions de protecció de la salubritat pública, benestar, seguretat, qualitat 
ambiental (soroll, fums, etc.), espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, recer i les cures 
necessàries per a evitar que patisca cap sofriment i per a satisfer les necessitats que n’asseguren el 
benestar, incloent-hi l’activitat física, en condicions adequades a l’espècie i raça. 

 
2. Absència de riscos per a la salubritat pública i inexistència de molèsties per als veïns. 

 
3. Disposar de les autoritzacions administratives i els requeriments sanitaris, de seguretat o altres que 

establixen les autoritats competents i la normativa vigent en la matèria. 
 

4. Els animals han de tindre accés en tot moment a aigua potable i neta, han d’estar protegits 
degudament del fred i de la calor i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat 
suficient per a mantindre uns bons nivells de nutrició i salut, alhora que han de disposar d’una atenció 
veterinària. 

 
5. Un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sume més de 25 kg han de disposar d’un 

espai mínim de 20 m2, llevat dels centres veterinaris i dels centres d’acollida d’animals de companyia 
quan estos animals estiguen en espera d'arreplega per la persona propietària o en depòsit per orde 
judicial o administrativa. Tanmateix, els animals de les mateixes característiques que resten en espera 
d’adopció en centres d’acolliment i d’adopció d’animals de companyia han de disposar d’un espai 
mínim de 10 m2, si no està garantida l’activitat física diària fora del seu espai habitual. 
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6. No es permet mantindre els animals en gàbies o espais reduïts que els impedisquen o limiten el 
moviment, ni de manera habitual ni temporal. 

 
7. Es prohibix deixar els animals, des de les 22 hores fins a les 8 hores en patis, terrasses, galeries i 

balcons, o altres espais similars, sense accés a l’habitatge. Cal procurar evitar pertorbar la vida dels 
veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals, en especial des de les 22 hores fins a les 8 
hores. No s’entendran com a pertorbació els sons naturals produïts pels animals, especialment els 
domèstics i d’explotació, produïts en l’espai rural (sòl rústic). 

 
8. Els animals no poden mantindre’s lligats permanentment. 

 
9. Amb caràcter general, els animals no es poden deixar sols durant més de dos dies consecutius. 

 
10. Els animals no poden ser maltractats, agredits físicament o psicològicament ni abandonats. 

 
11. La persona posseïdora d’un animal, sense perjuí de la responsabilitat subsidiària de la persona 

propietària, és responsable dels danys i perjuïns i de les molèsties que ocasione a persones i a altres 
animals, a les vies i els espais públics. 

 
12. L’Ajuntament podrà ordenar, dins les seues competències, a la persona propietària o, si és el cas, a la 

persona posseïdora d’un animal, qualsevol mesura per a garantir les condicions higièniques òptimes, 
l’absència de molèsties, la protecció dels animals i les persones i el compliment de la normativa vigent. 

 
13. La tinença, el nombre d’animals de cada espècie i la criança queden condicionats a l’obligació de 

garantir la protecció de la salubritat pública i a la no existència d’incomoditats ni perills per a les 
persones ni per als mateixos animals. El nombre màxim pot variar segons l’espècie animal a considerar. 
L’Ajuntament podrà limitar, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es tinguen. 

Article 5. Trasllat i presència dels animals en vehicles 

1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que permeta, com a mínim, que puguen alçar-se i 
jaure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. Els mitjans de transport o els embalatges han de ser 
concebuts per a protegir els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes. 

 
2. Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a 

intervals convenients. Així mateix, sobretot en trasllats de llarga duració, s’han de fer parades 
periòdiques perquè camegen i facen les necessitats còmodament i en bones condicions 
higienicosanitàries per a l’animal. 

 
3. En la càrrega i la descàrrega dels animals, s’ha d’utilitzar un equip adequat per a evitar-los danys o 

sofriments. 
 

4. Està prohibit mantindre els animals en vehicles estacionats sense adoptar les mesures necessàries 
perquè a l’interior del vehicle no s’arribe a temperatures que puguen provocar-los alteracions. A 
l’estiu s’han d’ubicar en zona d’ombra i se’ls ha de facilitar en tot moment la ventilació; en cap cas 
poden romandre a l’interior d’un vehicle si la temperatura exterior excedix els 23 graus ni durant més 
de trenta minuts. 

 
5. Està prohibit tancar els animals al maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüe un sistema apropiat que 

garantisca una il·luminació natural i un aireig eficaços i que, alhora, els evite una possible intoxicació 
deguda als gasos originats pel mateix vehicle. A més, l'espai ha de permetre que els animals puguen 
alçar-se i jaure lliurement, com establix l'apartat 1 d'este article. 
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Article 6. Edat per a la tinença i/o propietat 

La persona posseïdora i/o propietària ha de tindre setze anys o més i disposar de plena capacitat d’obrar o 
tindre-la complementada en els termes que preveuen les normes civils. En el cas de la tinença d’animals 
considerats potencialment perillosos, l’edat mínima és de díhuit anys. 

Article 7. Condicions especials per a la tinença d’animals domèstics d’explotació (art. 3a2) i 
domèstics xicotets (art. 3a3) 

La tinença d’animals domèstics d’explotació i domèstics xicotets queda condicionada al compliment dels 
requisits següents per part de les persones propietàries o posseïdores: 
 

1. Adequar les instal·lacions a les característiques pròpies de cada espècie, ubicar-les en un lloc 
resguardat de les inclemències meteorològiques, airejat i amb il·luminació natural suficient, i garantir 
la inexistència de molèsties per als veïns. 

 
2. En el cas dels animals domèstics d’explotació, cal comunicar al departament municipal competent en 

matèria de salut pública la tinença d’este tipus d’animals i el lloc on s’ubiquen habitualment. La 
comunicació ha d’anar acompanyada d’un croquis de la situació i de les instal·lacions, la llista 
d’animals (espècie, raça i nombre), la procedència dels exemplars, el període previst de la tinença i la 
destinació dels residus. 
 

3. En el cas dels animals domèstics xicotets, en concret dels xicotets rosegadors, les gàbies o qualsevol 
instal·lació anàloga han de complir les característiques següents: 
 
a. La longitud × la profunditat × l’alçària no ha de ser mai d’un volum inferior a 45 litres o 0,045 

metres cúbics. Mai cap de les dimensions serà inferior a 0,25 metres. 
b. El nombre màxim d’animals per al volum establit en el punt anterior és de tres exemplars. 
c. Cada vegada que se sobrepasse un múltiple de tres animals dins del mateix habitacle, el volum 

mínim establit en el punt a s’incrementa en 27 litres o 0,027 metres cúbics, fins a un màxim 
permés de dotze animals. 

d. L’allotjament ha de comptar amb almenys un dispositiu destinat a la realització estàtica d’exercici 
com ara rodes o similars, així com disposar d’elements per a resguardar-los i ocultar-los. Els 
animals no han d’estar mai directament sobre barrots o un sòl completament pla o esvarós 
desproveït d’un material solt (grava, borumballa, etc.). Les deposicions s’han de netejar amb la 
freqüència necessària per a mantindre l’allotjament en unes condicions higienicosanitàries 
òptimes.  

 
4. En el cas dels animals domèstics xicotets, en concret dels ocells, les gàbies o qualsevol instal·lació 

anàloga han de complir les característiques següents: 
 

a. La longitud × la profunditat × l’alçària no ha de ser mai d’un volum inferior a 1.000 litres o 1 metre 
cúbic. L’alçària mai ha de ser inferior a 1 metre, i cap de les dimensions restants, inferior a 0,6 
metres. 

b. El nombre màxim d’ocells per al volum establit en el punt anterior és de dos exemplars. 
c. Cada vegada que se sobrepasse un múltiple de dos ocells dins el mateix habitacle, el volum mínim 

establit en el punt a s’incrementa en 1000 litres o 1 metre cúbic, fins a un màxim permés de 10 
ocells. 

d. L’habitacle ha de tindre travessers interiors d’un diàmetre adaptat a la grandària de les potes dels 
ocells, de tal manera que siguen capaços de desplaçar-se còmodament per tot el volum. També 
ha de disposar d’elements que puguen resguardar-los i ocultar-los com ara caixes o refugis 
interiors amb un sòl que imite un niu real. El sòl de l’habitacle ha de ser el més paregut possible 
a un sòl natural, i mai ha d’estar despullat, de tal manera que els ocells no se sostinguen 
directament sobre barrots ni sobre una superfície completament plana o esvarosa, inadequada 
per a les potes. Les deposicions s’han de netejar amb la freqüència necessària per a mantindre 
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l’allotjament en unes condicions higienicosanitàries òptimes. 

 
5. Per als casos d’auxili a xicotets rosegadors i ocells, ambdós en estat silvestre, es permet l’ús temporal 

d’habitacles de volum menor a l’autoritzat en els punts 3.c i 4.c d’este article, ja que es presumix 
l’alliberament posterior a la cura. Amb tot, l’habitacle ha de tindre unes proporcions que permeten 
llibertat de moviment i que no resulten estressants per a l’animal. 

Article 8. Tinença d'animals domèstics de companyia 

La tinença d’animals domèstics de companyia (gossos, gats i furons) està condicionada al compliment dels 
requisits següents per part de les persones propietàries o posseïdores: 
 

1. Jardins i terrenys. Els animals domèstics de companyia no poden tindre mai com a allotjament 
permanent els jardins i terrenys, excepte que disposen d’una caseta o recer adequat contra la 
intempèrie i no produïsquen molèsties, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en 
gosseres. 

 
2. Els gossos de guarda i, de manera general, els animals de companyia que es mantinguen lligats o en 

un espai reduït no poden restar en estes condicions més de huit hores seguides i no se’n poden 
impossibilitar els moviments. De la mateixa manera, han de poder accedir a una caseta o recer 
destinat a protegir-los de la intempèrie. Els mitjans de subjecció han de tindre en compte el que 
establix l’article 9 de la present ordenança. En el cas dels cadells, han de disposar d’un grau superior 
de llibertat de moviments i no es poden mantindre lligats o en un espai reduït més d’una hora. 

 
3. S’entén per caseta o recer adequat el que disposa d’espai suficient perquè l’animal càpia tant dret 

com jagut i estirat. Ha de ser impermeable, d’un material que aïlle de manera suficient i que, a la 
vegada, no puga produir lesions a l’animal; ha d’estar convenientment airejat i s’ha de mantindre 
permanentment en bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s’han de prendre les 
mesures que calga per a evitar-hi l’entrada d’aigua i les temperatures extremes. 

 
4. La retirada d’excrements i d’orina s’ha de fer diàriament, i s’han de mantindre els allotjaments nets, 

desinfectats i desinsectats convenientment. 

Article 9. Mitjans de subjecció en espais fixos 

Els mitjans de subjecció que s’utilitzen en animals que, per causes justificades, s’hagen de mantindre 
subjectats en un lloc concret durant un espai de temps determinat (segons l’article 8.2) han de complir els 
requisits següents: 
 

1. El mètode de subjecció habitual són les cadenes corredores de quatre metres de longitud o més. 
Les cadenes fixes o de longitud inferior només es poden utilitzar quan la impossibilitat d’instal·lar 
una cadena corredora estiga justificada per la seguretat de l’animal, de les persones o d’altres 
animals. 

 
2. Les cadenes han de permetre que l’animal puga jaure i puga arribar al recer, a l’aigua i a l’aliment. 

 
3. Totes les cadenes han de portar un dispositiu que evite la torsió o l’enrotllament i la immobilització 

de l’animal. 
 

4. En cap cas el collar de l’animal lligat ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força, 
elèctric, amb elements punxants o que produïsca estrangulació o danys físics. 

 
5. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, i no poden tindre un 

pes excessiu ni impossibilitar-ne els moviments. 
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Article 10. Animals salvatges o animals de companyia exòtics 

Les persones posseïdores d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics que per les seues 
característiques puguen causar danys han de mantindre’ls en captivitat, de manera que es garantisquen les 
mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no poden exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais 
públics. 
 
A més, han de tindre vigents les autoritzacions i documentacions previstes per a este tipus d’animals, d’acord 
amb la normativa vigent. 

CAPÍTOL II. CONTROL SANITARI I PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 

Article 11. Control de malalties 

1. Les persones propietàries o posseïdores estan obligades a proporcionar les cures necessàries per a 
garantir la salut i el benestar dels animals pel que fa tant a tractaments preventius com a curadors de 
malalties, i les que disposen les autoritats sanitàries o la legislació vigent. 

 
2. En cas de declaració d’epizoòties derivades de malalties zoonòsiques (ràbia, leishmaniosi i altres) les 

persones propietàries o posseïdores d’animals han de complir les disposicions preventives sanitàries 
i els protocols que establisquen les autoritats competents. 

Article 12. Eutanàsia dels animals i eliminació de cadàvers 

Les persones propietàries, posseïdores i depositàries d’animals, siguen persones físiques o jurídiques, han de 
complir les obligacions següents: 
 

1. L’eutanàsia d’un animal s’ha de fer sota control i responsabilitat d’un veterinari, utilitzant mètodes 
que n’eviten el patiment físic i psíquic, amb sedació profunda o anestèsia general prèvia i d’acord 
amb la normativa sectorial vigent. 

 
2. Està prohibit abandonar un animal mort. 

 
3. El trasllat del cadàver s’ha de fer, en condicions higienicosanitàries adequades, en llocs autoritzats 

per a la incineració o enterrament. A l’efecte, cal acudir al veterinari habitual o a una entitat 
autoritzada per a arreplegar i eliminar el cadàver. 

 
4. En tot cas, l’eliminació del cadàver de l’animal ha de complir el que establix la normativa d’eliminació 

de residus i la resta de normativa sectorial. 

Article 13. Agressions 

1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals que hagen mossegat o causat lesions a persones o 
a altres animals estan obligades a: 

 
a. Facilitar les dades de l’animal agressor i les seues a les autoritats competents que ho sol·liciten. 

 
b. En el cas que ho determine l’autoritat, a sotmetre l’animal agressor a observació veterinària en 

un termini inferior a quaranta-huit hores després de l’agressió i comunicar-ho a les autoritats 
municipals. 

 

• En un termini màxim de quinze dies naturals després de l’agressió cal presentar un informe 
veterinari sobre l’estat sanitari de l’animal a l’Ajuntament. Este informe ha de determinar la 
perillositat potencial de l’animal. 

 

• Quan les circumstàncies ho aconsellen i l’autoritat municipal ho considere necessari, es pot 
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obligar a ingressar l’animal a un centre autoritzat per a fer-ne l’observació. Les despeses de 
captura i altres que se’n deriven aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora. 

 
c. Comunicar a l’Ajuntament i al professional veterinari encarregat de l’observació qualsevol 

incidència que s’esdevinga (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat…) durant el període 
d’observació veterinària. 

 
2. Els veterinaris clínics del poble tenen l’obligació de notificar a l’Administració competent els casos que 

hagen atés consistents en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones. La notificació 
ha de determinar la perillositat potencial dels gossos a l’efecte de considerar-los potencialment 
perillosos. 

TÍTOL III. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

CAPÍTOL I. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Article 14. Definició d’animals considerats potencialment perillosos 

Es consideren animals potencialment perillosos: 
 

1. Els que, pertanyent a la fauna salvatge i sent utilitzats com a animals domèstics o de companyia, amb 
independència de la seua agressivitat, siguen d’espècies o races que tinguen capacitat de causar la 
mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses. Especialment: 

 
a. Rèptils. Tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos. I de la resta, tots els que superen els 2 kg de 

pes en l’estat actual o adult. 
 
b. Mamífers. Els que superen els 10 kg en l’estat actual o adult. 
 
c. Peixos i artròpodes. Animals la inoculació de verí dels quals faça necessària l’hospitalització de 

la persona agredida. 
 

2. Gossos que pertanguen a les races indicades en l’annex I de la present ordenança i als encreuaments 
amb eixes races. 

 
3. Gossos que hagen tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, així com els que 

manifesten un caràcter marcadament agressiu. Correspon a l’Ajuntament determinar la perillositat 
potencial del gos. S’ha de determinar en atenció a criteris objectius, d’ofici o a conseqüència d’una 
denúncia, amb informe previ d’un veterinari habilitat o designat per a eixa funció. La resolució final 
de la consideració de perillositat del gos depén de les autoritats municipals, sobre la base de tota la 
informació obtinguda. 

 
4. Gossos que hagen estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 

 
5. Gossos amb unes característiques que es corresponguen amb totes les que figuren en l’annex II de la 

present ordenança. 
 

6. Qualsevol altre que indique el desplegament i/o la modificació de la legislació vigent. 

Article 15.  Excepcions de la consideració d’animals potencialment perillosos 

1. No tenen esta consideració els gossos guia o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres 
oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació autonòmica, o si s’escau, estatal, així com els gossos 
que es troben en fase d’instrucció per a l’adquisició de la dita condició. 

 



ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D'ANIMALS Pàgina 12 

2. Tampoc tenen esta consideració els que pertanyen a les forces armades, les forces i cossos de 
seguretat, els cossos de policia de les comunitats autònomes, la policia local i les empreses de 
seguretat amb autorització oficial. 
 

3. Els gossos indicats en els articles 14.3, 14.4 i 14.5 d’esta ordenança, que no estiguen inclosos en 
l’annex I, perdran la condició de potencialment perillosos després d’un període d’ensinistrament, i 
amb un informe expedit per un veterinari col·legiat habilitat, que s’han de comunicar a l’Ajuntament. 

CAPÍTOL II. TINENÇA D'ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Article 16. Animals perillosos en espais públics 

1. Les persones conductores i posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos han de portar 
sempre la llicència de la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos quan els porten 
per la via pública. 

 
2. Els gossos potencialment perillosos, en llocs i espais públics, han de dur obligatòriament un boç 

homologat i apropiat per a la tipologia racial de cada animal, que impedisca l’obertura de la 
mandíbula per a mossegar i s’han de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible de 
menys de dos metres de longitud. 

 
3. Una persona no pot portar més d’un d’estos gossos. 

 
4. No poden ser propietàries ni conductores de gossos potencialment perillosos les persones menors 

d’edat. 

Article 17. Comunicació per pèrdua o baixa 

En cas de sostracció o pèrdua, traspàs, donació, robatori o mort de l’animal, el titular ho ha de comunicar al 
responsable del registre municipal d’animals potencialment perillosos en un termini de quaranta-huit hores 
des que tinga coneixement dels fets. 

Article 18. Canvi de titulars 

1. En cas de venda o traspàs del gos, i en un termini de quaranta-huit hores, la persona fins al moment 
propietària ha de sol·licitar a l’Ajuntament la baixa de la seua llicència, i facilitar les dades de la nova 
persona propietària que es farà càrrec de l’animal. 

 
2. La venda o el traspàs no es formalitzen, i per tant no són efectius, fins que el nou posseïdor obtinga 

la llicència administrativa corresponent. 

CAPÍTOL III. MESURES DE SEGURETAT 

Article 19. Comportaments agressius patològics 

En els casos de gossos que presenten comportaments agressius patològics no solucionats amb les tècniques 
d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar, amb criteri facultatiu, l’adopció de mesures com 
la castració o el sacrifici de l’animal. 

Article 20. Característiques de les instal·lacions 

Les instal·lacions que alberguen els gossos i/o animals potencialment perillosos han de tindre les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals se n'isquen i cometen danys a tercers: 
 

a. Les parets i les tanques han de ser prou altes i consistents i han d’estar ben fixades per a poder 
suportar el pes i la pressió dels animals. 
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b. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de 
dissenyar per a evitar que els animals puguen desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de 
seguretat. 

 
c. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos o animal perillós. 

Article 21. Mesures de seguretat de les ubicacions 

Els animals potencialment perillosos que es troben en una finca, casa, xalet, parcel·la, terrassa, pati o 
qualsevol altre lloc limitat han d’estar lligats, llevat que es dispose d’un allotjament amb la superfície, l’alçària 
i el tancament adequats per a protegir les persones o els animals que hi accedisquen o s’hi acosten. 

CAPÍTOL IV.  LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I/O CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT 
PERILLOSOS 

Article 22. Llicència 

La tinença de gossos considerats potencialment perillosos requerix l’obtenció prèvia de la llicència 
administrativa per a la tinença i la conducció de gossos potencialment perillosos. Igualment, tota persona que 
conduïsca per espais públics un gos potencialment perillós requerix la llicència atorgada per l’ajuntament. 
 
Esta llicència l’emet l’ajuntament del municipi on residix habitualment el gos i on ha d’estar censat. 
 
El termini per a sol·licitar la llicència és d’un mes. 

Article 23. Requisits per a obtindre o renovar la llicència 

L’obtenció o la renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos requerix complir els requisits establits en l’annex III de la present ordenança. 

Article 24. Validesa de la llicència 

La llicència té un període de vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició del titular per períodes 
successius del mateix termini. No obstant això, la llicència perd la vigència en el moment en què la persona 
que en siga titular deixe de complir qualsevol dels requisits exigits. 

Article 25. Variació de les dades de la llicència 

Qualsevol variació de les dades que figuren en esta llicència l’ha de comunicar el titular en un termini de 
quaranta-huit hores, comptadores des de la data en què es produïsca. 

CAPÍTOL V.  PERSONA PASSEJADORA DE GOSSOS 

Article 26. Definició 

És la persona que es dedica al passeig i l’oci dels gossos d’altres persones, siga amb una finalitat lucrativa, 
altruista o d’altra índole. 

Article 27. Llicència específica per a persones passejadores de gossos potencialment perillosos 

A. L’exercici de les persones passejadores de gossos potencialment perillosos dins del municipi d’Albalat 
de la Ribera requerix l’obtenció prèvia d’una llicència específica de persona passejadora de gossos 
potencialment perillosos. 

 
B. Perquè tinga validesa, la llicència s’expedix vinculada i condicionada a dur damunt la pòlissa 

d’assegurança de l’animal en vigor i l’autorització de la persona propietària del gos que porte en aquell 
moment amb el número de llicència de la persona que en siga propietària. 
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C. L’obtenció o renovació de la llicència específica per a persones passejadores de gossos potencialment 
perillosos requerix complir els requisits establits en l’annex III de la present ordenança. A més, cal 
presentar a l’Ajuntament les diferents autoritzacions firmades per les persones propietàries dels 
gossos perillosos que requerisquen els seus servicis, amb el número de la llicència per a la tinença de 
gos potencialment perillós de les referides persones propietàries. 

Article 28. Mesures per a les persones passejadores de gossos 

A. En el cas de gossos no perillosos, no es poden portar alhora més de sis gossos. 
 

B. En el cas de gossos potencialment perillosos, cal complir els requisits següents: 
 

1. El que establisca la normativa pel que fa a la tinença d’animals potencialment perillosos, en 
especial pel que fa a les mesures de seguretat, corretja, boç i documentació. 

 
2. No es pot portar més d’un d’estos animals alhora. 

 
3. Quan exercisquen la seua funció, les persones passejadores de gossos han de portar sempre la 

documentació següent: 
 

a. Llicència específica per a persones passejadores de gossos potencialment perillosos. 
 

b. Pòlissa d’assegurança en vigor en què figure, obligatòriament, la identificació de l’animal i la 
responsabilitat civil per danys a tercers indicant la cobertura mínima que establix la llei. 

 
c. Autorització de la persona propietària de l’animal que tinga en aquell moment, amb el 

número de llicència de la persona propietària. 

Article 29.  Validesa de la llicència específica per a persones passejadores de gossos potencialment 
perillosos 

La llicència té un període de vigència de cinc anys, que es pot renovar a petició de la persona passejadora de 
gossos per períodes successius del mateix termini. No obstant això, la llicència perd la vigència en el moment 
en què el titular deixe de complir qualsevol dels requisits exigits. 

Article 30.  Variació de dades de la llicència específica per a persones passejadores de gossos 
potencialment perillosos 

Qualsevol variació de les dades que figuren en esta llicència l’ha de comunicar la persona passejadora de 
gossos en un termini de quaranta-huit hores, comptadores des de la data en què es produïsca. 

TÍTOL IV. CONVIVÈNCIA AL POBLE 

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

Article 31. Molèsties a la via pública i als espais públics o privats 

Les persones posseïdores d’animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per a impedir que la 
tranquil·litat del veïnat siga alterada pel seu comportament i les molèsties que se’n puguen derivar. Esta 
obligació s’ha de complir les vint-i-quatre hores, tant al domicili propi com a la via pública i als espais públics 
o privats. 

Article 32. Abocaments de sofre i substàncies químiques 

Està prohibit depositar substàncies químiques dissuasives d’animals com el sofre i similars, entre altres, en 
façanes, cantons i espais públics. Només estan permesos els productes degudament registrats i autoritzats 
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amb permís de l’Ajuntament i per a empreses especialitzades, i que no comporten riscos per a la salut i la 
integritat física dels animals. 

Article 33. Animals perduts i animals abandonats 

1. En el cas d’un animal perdut o abandonat, els servicis municipals o l’entitat externa amb qui s’haja 
concertat el servici, l’han d’arreplegar i traslladar a un centre d’arreplega i acolliment o a un 
establiment adequat, fins que siga recuperat, cedit o adoptat o, si escau, sotmés a eutanàsia per 
motius humanitaris o sanitaris que s’establixen per via reglamentària. 

 
2. El termini per a recuperar un animal sense identificació és de vint dies des de l’ingrés al centre 

d’arreplega, o el que establisca en cada moment la normativa aplicable. Cal entregar l’animal amb la 
identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses i taxes originades, així com 
els requisits establits legalment. 

 
3. Si l’animal porta identificació, l’Ajuntament ho ha de notificar a la persona propietària o posseïdora, 

que tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo, després d’haver abonat totes les despeses 
originades i les taxes corresponents. També ha de notificar que disposa dels requisits sanitaris 
establits legalment. Transcorregut el termini, si la persona propietària o posseïdora no ha arreplegat 
l’animal, es considera abandonat i es podrà cedir, acollir temporalment o adoptar. 

 
4. L’Ajuntament pot concertar amb entitats externes la prestació del servici d’arreplega d’animals 

abandonats o perduts, manteniment i custòdia. 
 

5. En cas de pèrdua o robatori d’un animal resident al terme municipal, les persones propietàries o 
posseïdores estan obligades a comunicar-ho en un termini de quaranta-huit hores des del moment 
en què es tinga constància dels fets, a l’Ajuntament d'Albalat de la Ribera i al del terme municipal on 
s’haja produït la pèrdua. Cal aportar la documentació identificativa de l’animal. 

Article 34. Renúncia a la tinença per part de les persones propietàries 

1. Les persones que no puguen tindre un animal del qual siguen propietàries o responsables han de 
comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament per tal que els servicis municipals o l'entitat externa amb qui 
s'haja concertat el servici l'arrepleguen i l'acullen. 
 

2. Les despeses i les taxes que es generen per l’arreplega, la identificació, les cures, la desparasitació, la 
vacunació, l’esterilització, el manteniment i, si escau, l’eutanàsia i la posterior eliminació del cadàver 
de l’animal aniran a càrrec de la persona que en siga propietària. 

CAPÍTOL II. ANIMALS A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS 

Article 35. Conducció dels animals domèstics de companyia en vies i espais públics 

1. En les vies, els llocs i els espais públics, els animals domèstics de companyia han d’anar lligats 
mitjançant una corretja o cadena i dur collar amb una placa identificativa amb la informació 
clarament llegible següent: 

 
a. En una cara: el nom de l’animal i el nom de la vila, Albalat de la Ribera. 

 
b. En l’altra cara: el nom complet i cognoms de la persona propietària o posseïdora i un número de 

telèfon de contacte. 
 
Estan prohibits els collars estranguladors i elèctrics i amb elements punxants o qualsevol altra 
característica que afecte el benestar de l’animal. 
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2. L’autoritat municipal pot determinar llocs especialment condicionats per a deixar-hi els animals lliures 
per a l’esbargiment, la socialització i la realització de les necessitats fisiològiques en unes condicions 
d’higiene correctes. Han d’estar degudament senyalitzats i han de disposar de rètols informatius amb 
les normes d’ús. 

 
3. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a respectar les indicacions dels 

rètols informatius col·locats al municipi. 

Article 36. Zones verdes 

L’accés dels animals a zones verdes públiques dependrà del que s’indique en cada cas concret per via 
reglamentària o mitjançant senyalització in situ. En qualsevol cas, s’establixen les regles generals següents 
segons el tipus i l’espai, d’acord amb la catalogació següent: 
 

a. Parc. Espai generalment gran amb una part important de superfície transitable. Es permet la 
presència de gossos en tot l’espai transitable, sempre que la persona responsable en tinga cura 
i el porte lligat i sota control. 
 

b. Verd viari. Parterres, jardineres, rotondes, mitjaneres enjardinades, marges i espais no 
pavimentats destinats a jardineria i arbrat. No hi està permesa la presència d’animals per motius 
de conservació de la zona verda. 

 
c. Zones d’ús públic específic. Àrees de joc, esport, parcs infantils, taules de pícnic i similars. No hi 

està permés l’accés d’animals per raons d’higiene i salubritat pública, ja que es tracta de llocs 
d’alta concurrència i amb presència de persones especialment sensibles, com als parcs infantils, 
llevat que siga un espai que se’ls haja reservat especialment. 

 
En cas que estes zones no estiguen delimitades físicament amb una tanca o similar respecte a 
les zones d’accés autoritzat per a animals, la prohibició d’accés s’ampliarà a un radi de cinc 
metres des de la vora o vores no delimitades físicament. 

 
d. Camins i espais no urbans. Es permet la presència d’animals a l’espai transitable, sempre que el 

responsable de l’animal en tinga cura i el porte lligat i sota control. 
 

1. Es prohibix llavar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals en la via pública, en espais 
públics, fonts, ullals, als llits de séquies i rius i en conductes d'ús agrícola. 
 

2. Es prohibix que els animals beguen directament en les fonts públiques, llevat de les situades en 
pipicans i en les àrees de gossos. 

Article 37. Alimentació d'animals en vies o espais públics 

1. Amb l’objectiu d’evitar la proliferació d’animals incontrolats al municipi, es prohibix donar aliments 
als animals dels que no s'és propietari o conductor en les vies públiques i espais públics. En el cas dels 
animals salvatges urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones privades 
exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons. Estan exemptes d’esta prohibició les persones 
autoritzades per l’Ajuntament en les colònies controlades. 

 
2. Les persones propietàries o conductores que alimenten els seus animals o dels que en són 

responsables, dins del nucli urbà, han de fer-ho amb pinso sec i en un recipient. En cas d'haver 
d'alimentar-los en vies o espais públics no urbans, també ho poden fer a terra. En qualsevol dels casos, 
han d’arreplegar i netejar les restes que es produïsquen. 
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Article 38. Deposicions 

1. Les persones propietàries o conductores d’animals han d’adoptar mesures perquè no embruten amb 
els excrements les vies i els espais públics i per a evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el 
mobiliari urbà. Com ara, portar sempre bossetes per a arreplegar les deposicions i tirar-les a la 
paperera més propera, o eixir amb una xicoteta botella de vinagre diluït amb aigua per a aplicar en 
el lloc on l’animal haja fet la micció. 

 
2. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a arreplegar les deposicions 

immediatament i a netejar, també en cas de miccions, la part de la via, l’espai públic o el mobiliari 
urbà que haja resultat afectat. S’hi inclouen també els pipicans i les àrees de gossos. 

 
3. Els excrements arreplegats s’han de depositar en els contenidors de rebuig i en les papereres, 

utilitzant bosses ben tancades, i si són biodegradables, millor. També es pot fer servir cartó o paper, 
de periòdic, per exemple. 
 

4. Les persones propietàries o conductores d’animals estan obligades a dur damunt, almenys, una bossa 
o qualsevol altre sistema higiènic anàleg per a arreplegar les possibles deposicions de l’animal, així 
com una botella o qualsevol altre sistema higiènic anàleg amb contingut desinfectant per a netejar 
tant les possibles miccions com les restes de les possibles deposicions de l’animal, en la via pública. 

 
5. En cas que es produïsca una infracció d’esta norma, els agents de l’autoritat municipal poden requerir 

la persona propietària o posseïdora de l’animal que netege els elements afectats, sense perjuí de la 
imposició de la sanció corresponent. 

Article 39. Circulació d'animals i vehicles de tracció animal en la via pública 

1. La circulació i la conducció d’animals en la via pública s’ha d’ajustar a allò que dispose la legislació 
sectorial vigent. Les subjeccions no han de comportar en cap cas ferides ni patiment de l’animal. 
 

2. Per a la circulació sempre s’han d’adoptar les mesures necessàries per a no embrutar la via pública i 
que no representen cap perill per a la ciutadania, per a altres animals o per al mateix animal. Les 
persones propietàries o conductores han de portar en tot moment la documentació i les 
autoritzacions pertinents. 

Article 40. Pipicans, àrees de gossos i can-espais 

1. Definicions: 
 

a. Pipicans. Són zones que establix l’Ajuntament destinades als gossos perquè hi puguen fer les 
necessitats fisiològiques. 

 
b. Àrees de gossos. Són els espais tancats destinats exclusivament a l’esbargiment dels gossos. 
 
c. Can-espais. L’Ajuntament pot autoritzar zones àmplies al municipi per a l’esbargiment dels 

animals de companyia en horaris determinats, on podran romandre solts sempre que estiguen 
acompanyats de les persones propietàries o conductores. Este apartat no és aplicable als animals 
potencialment perillosos. 

 
2. Ús dels pipicans, les àrees de gossos i els can-espais: 

 
a. Cal habilitar, sempre que siga possible, bancs, fonts d’aigua i papereres. 

 
b. Han de disposar d’un panell informatiu on consten: 
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b.1.  Les normes d’ús que establix esta ordenança. 
 

b.2.  Un telèfon d'avís en cas que es detecte qualsevol inconvenient o desperfecte. 
 

c. És obligatori arreplegar les deposicions dels animals. 
 

d. Estos espais han de garantir la seguretat dels animals i de les persones, i també evitar la fugida o 
les pèrdues dels animals. Les persones propietàries o posseïdores han de vigilar els animals de 
companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que compartisquen l’espai. 

 
e. Les persones propietàries o posseïdores dels animals són responsables legals davant de qualsevol 

tipus de dany que es puga ocasionar a les instal·lacions o a altres animals. 
 

3. L’ús dels pipicans i de les àrees de gossos, definits en els punts 1a i 1b d’este article, queda sotmés, a 
més del que exposa el punt 2 anterior, als aspectes següents: 

 
a. Són recintes d’ús exclusiu de mascotes canines. 

 
b. Els gossos han d’estar acompanyats en tot moment de la persona que en siga propietària o 

posseïdora. Han d’estar vigilats constantment, per la qual cosa queda absolutament prohibit 
deixar-los sols a l’àrea sense vigilància. 

 
c. Solament hi poden entrar els animals que estiguen censats, duguen microxip i complisquen la 

normativa vigent en matèria higienicosanitària. 
 

d. Les portes d’accés han de romandre tancades en tot moment. 
 

e. Els gossos han d’entrar i eixir de l’àrea subjectats amb corretja i no es poden deixar anar fins haver 
tancat la porta. Cal subjectar-los novament amb la corretja abans d’obrir la porta per a eixir. 

 
f. Els animals han de portar el collaret posat en tot moment per a facilitar separar-los en cas 

d’enfrontament. 
 

g. Els gossos potencialment perillosos han d’entrar al recinte amb boç. 
 

h. Si un animal es mostra agressiu ha d’abandonar l’àrea immediatament. 

CAPÍTOL III. COLÒNIES CONTROLADES D'ANIMALS 

Article 41. Definició de colònia controlada 

Una colònia controlada d’animals consistix en l’agrupació d’animals sense cap persona propietària o 
posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, amb tutela de 
l’Ajuntament i que poden gestionar entitats externes. 
 
La colònia de gats ferals consistix en l’agrupació controlada de gats sense persona propietària que conviuen 
en un espai públic o privat. 

Article 42. Alimentació i medicació 

L’alimentació i la medicació dels animals a les colònies correspon exclusivament a les persones i entitats 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
L’alimentació s’ha de fer amb pinso sec diàriament, i han de disposar sempre d’aigua neta. Els recipients de 
menjar han de tindre un disseny estèticament acceptable i s’han de col·locar, sempre que siga possible, 
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amagats a les àrees de vegetació. No s’ha de deixar mai l’aliment a terra. Les restes d’aliments s’han de netejar 
diàriament per a evitar riscos sanitaris. 

Article 43. Control de la població 

L’autoritat municipal, o les entitats autoritzades per a este fi, han d’actuar sobre la població d’estos animals 
amb l’objectiu de controlar-ne el nombre i que no puguen representar riscos per a la salut pública o molèsties 
al veïnat. 
 
Les actuacions que es duguen a terme a la colònia les han de fer persones autoritzades. 
 
Les esterilitzacions les farà personal veterinari qualificat. 

Article 44. Condicions higièniques 

Totes les actuacions de manteniment de les colònies s’han d’efectuar amb la mínima pertorbació dels animals 
i dels espais públics, del seu estat de neteja i de la convivència amb la ciutadania. 
 
Els servicis de neteja, jardineria i poda han de ser especialment acurats per a no destorbar els animals i 
respectar els elements de refugi, menjar i aigua. 

CAPÍTOL IV. GOSSOS D'ASSISTÈNCIA I D'UTILITAT PÚBLICA 

Article 45. Normativa específica 

La tinença, el manteniment i l’ús dels gossos d’assistència i utilitat pública està determinada per la normativa 
específica. 

Article 46. Gossos d’assistència i utilitat pública als llocs, els locals, els establiments, els 
allotjaments, els transports i els espais públics o d’ús públic 

Les persones que porten gossos d’assistència poden accedir als espais següents, tant públics com privats: 
 

a. Llocs, locals i establiments d’ús públic: 
 

• Els descrits en la normativa vigent en matèria d’espectacles, activitats recreatives i establiments 
públics. 

• Els establits en la normativa vigent en matèria de servicis socials. 

• Els centres d’esbargiment i temps lliure. 

• Les instal·lacions esportives, incloses les piscines fins al marge de la zona d’aigua. 

• Els centres oficials, inclosos els edificis judicials. 

• Els centres d’ensenyament de tots els nivells, tant públics com privats. 

• Els centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats. 

• Els despatxos i les oficines de professionals liberals. 

• Els centres religiosos. 

• Els museus i els locals d’ús públic o d’atenció al públic. 

• Els espais d’ús general i públic de les estacions de qualsevol tipus de transport públic o d’ús 
públic, dels aeroports i dels ports. 

• Qualsevol altre lloc, local o establiment d’ús públic o d’atenció al públic. 
 

b. Allotjaments i altres establiments turístics: hotels, albergs, campaments, bungalous, apartaments, 
càmpings, balnearis, parcs aquàtics, d’atraccions, temàtics i zoològics, i establiments turístics en 
general. 

 
c. Transports públics: qualsevol tipus de transport col·lectiu d’ús públic municipal. 
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d. Platges, rius i altres superfícies o masses d’aigua. 

 
e. Espais naturals de protecció especial on es prohibisca expressament l’accés amb gossos. 

CAPÍTOL V.  PRESÈNCIA D’ANIMALS EN TRANSPORTS PÚBLICS, INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES, 
EDIFICIS PÚBLICS, SERVICIS PÚBLICS I ESTABLIMENTS 

Article 47.  Edificis públics i servicis públics municipals 

1. Està permés l’accés d’animals de companyia als edificis públics municipals, i també podran accedir als 
servicis públics, excepte en aquells edificis i servicis on l’Ajuntament ho haja prohibit expressament 
atesa la naturalesa de l’immoble o del servici. En el cas dels transports públics, es poden traslladar 
animals domèstics de companyia dins de cistelles de transport o altres mitjans homologats per a este 
ús, en les condicions d’higiene i seguretat adients. 
 
La prohibició no afecta, en cap cas, els gossos d’assistència. 
 
Els animals de companyia han d’anar sempre lligats, no han de provocar molèsties ni destorb als 
usuaris i han de complir el que establixen esta ordenança i la legislació vigent. 

 
2. En espectacles esportius o culturals a l’aire lliure que tinguen lloc fora dels recintes i edificis 

municipals, es permet la presència d’animals domèstics de companyia a condició que vagen lligats 
amb corretja i porten boç, vagen nets i estiguen educats per a obeir les persones propietàries o 
conductores. 

Article 48.  Presència en establiments alimentaris, bars, restaurants, hotels i similars 

1. Queda prohibida la presència d’animals als locals destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar i 
manipular aliments. 

 
2. Les persones titulars d’establiments oberts al públic, com ara hotels, pensions, restaurants, bars, bars 

restaurants i similars, segons el seu criteri, poden prohibir l’entrada i la permanència d’animals als 
seus establiments, llevat que es tracte de gossos d’assistència o d’utilitat pública. 

 
3. Cal col·locar una placa indicadora de la prohibició a l’entrada de l’establiment i en un lloc ben visible. 

 
4. En cas que es permeta la presència d’animals, cal exigir que vagen subjectats amb corretja o cadena, 

i els gossos potencialment perillosos, amb el boç col·locat. 

TÍTOL V. IDENTIFICACIÓ I CENS 

Article 49. Obligació de censar i identificar 

Els gossos, els gats i els furons tenen les obligacions següents: 
 

a. Han de ser identificats. 
 

b. Posteriorment a la identificació, han de ser censats a l’Ajuntament. 
 
Estes obligacions corresponen a les persones que en siguen propietàries o posseïdores. 

Article 50. Identificació 

1. Els gossos, els gats i els furons han de ser identificats mitjançant els sistemes d’identificació següents: 
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a. Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat. 
 

b. Altres sistemes que es puguen establir per via reglamentària. 
 

2. La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha d’entregar a la persona que en 
siga posseïdora un document acreditatiu on consten les dades d’identificació de l’animal. 

 
3. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguen d’altres comunitats 

autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguen residents en la Comunitat Valenciana han de validar 
la identificació dels animals i censar-los a l’Ajuntament d'Albalat de la Ribera. 

 
4. La identificació dels gossos, els gats i els furons constituïx un requisit previ i obligatori per a fer 

qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faça referència. 
Qualsevol transacció duta a terme sense que hi conste la identificació de l’animal és nul·la i es té per 
no feta. La nul·litat de la transacció no eximix la persona posseïdora de les responsabilitats que li 
puguen correspondre. 

Article 51. Cens 

1. Correspon a l’Ajuntament establir i efectuar un cens municipal d’animals de companyia al qual s’han 
d’inscriure les espècies obligades a estar identificades que residisquen de manera habitual al municipi. 
Al cens hi han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o 
propietària i les altres dades que establisca la legislació vigent. A estos efectes l’Ajuntament podrà 
utilitzar la informació continguda en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), 
que col·laborarà facilitant la informació necessària. 

 
2. Els gossos, els gats i els furons han de dur de manera permanent, pels espais públics i les vies 

públiques, una placa identificadora segons s’establix en l’article 35.1. 

Article 52. Terminis 

És obligació de les persones propietàries o posseïdores el compliment dels terminis següents: 
 

1. Per a dur a terme el que establix l’article 49: 
 

a. tres mesos des del naixement de l’animal; o 
 

b. trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal. 
 

2. La baixa de l’animal, la cessió i el canvi de residència de l’animal o del propietari s’han de comunicar 
a l’Ajuntament en un termini de quaranta-huit hores. En el cas de canvi de persona propietària, cal 
també que comunique, en el mateix termini, les dades de la nova persona que en siga titular. 

TÍTOL VI. EXHIBICIÓ, EXPOSICIÓ, ESPECTACLES, COMERÇ, ESTABLIMENTS DE VENDA 
D'ANIMALS, VENDA AMBULANT, CENTRES VETERINARIS, ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS, 
COLUMBICULTURA I COLUMBOFÍLIA 

CAPÍTOL I. EXHIBICIÓ, EXPOSICIÓ I ESPECTACLES AMB ANIMALS 

Article 53.  Exhibició, exposició i espectacles amb animals 

1. L’exhibició, l’exposició i els espectacles amb animals en els termes en què es definixen en esta 
ordenança, en festes populars o certàmens de caràcter artístic o científic s’han de comunicar a 
l’Ajuntament amb trenta dies d’antelació per a la seua autorització. 
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2. A banda de les definicions que establix la legislació vigent, a l’efecte d’esta ordenança s’entén per: 
 

a. Exhibició: demostració amb caràcter didàctic o il·lustratiu sense finalitat competitiva. 
 

b. Exposició: mostra pública organitzada sense finalitat comercial. 
 

c. Espectacle: representació pública en què l’animal és objecte o partícip d’una funció dins d’un 
espai escènic, siga de manera fixa, temporal, intermitent o periòdica. 

 
d. Certamen artístic: concurs o competició que té com a objecte l’expressió de la bellesa a través 

del color, la forma i el moviment a través de l’ornamentació de l’animal. 
 

e. Certamen científic. Concurs o competició que té com a objecte la demostració dels aspectes 
relacionats amb la naturalesa pròpia d’una espècie des del punt de vista biològic, sobretot a 
través de l’observació de la morfologia de l’animal. 

 
3. L'ús d'animals en exhibicions i exposicions, a excepció dels gossos d’assistència i d’utilitat pública, 

ha d’estar relacionat amb les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals del món rural valencià, i 
queda restringit a: 

 
a. Espècies de bestiar gros: equins (cavalls, ases, mules i matxos) i bovins. 

 
b. Espècies de bestiar menut: ovins (sols la raça guirra, també coneguda en valencià com suarda). 

 
c. Races canines: gossos pastors, gos rater valencià i gossos d’assistència i d’utilitat pública. 

 
4. L'ús d'animals en exhibicions i exposicions ha de tindre com a objecte la divulgació de les seues 

característiques naturals, o bé de les habilitats o capacitats que els fan adequats en els respectius 
entorns rurals, d'assistència o d'utilitat pública. Les exhibicions i exposicions s’han de fer sempre de 
forma didàctica, no competitiva (a excepció dels certàmens de caràcter artístic o científic), i de 
manera que no implique patiment físic o psíquic. 

Article 54.  Condicions i prohibicions en l’exhibició, exposició i espectacles amb animals 

1. L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera ha de suspendre les activitats amb animals que s’hagen 
autoritzat prèviament quan les condicions meteorològiques (fred o calor extrems, pluja, vent...) o 
qualssevol altres de força major siguen perjudicials o perilloses tant per als animals com per a les 
persones que hi assistisquen. L’autorització de l’Ajuntament implica que la part autoritzada accepta 
esta condició, sense tindre cap dret d’indemnització. 

 
2. No es permet la contractació d’exhibicions ni exposicions amb animals criats específicament per a 

exhibir-se, exposar-se o qualsevol altra activitat similar. 
 

3. No es permet la contractació d'espectacles amb animals, així com de cap tipus de servici anàleg en 
el terme d’Albalat de la Ribera. Tanmateix, es permet l’ús d’animals que estiguen registrats en el 
cens municipal d’Albalat de la Ribera, en espectacles, sempre que no hi haja una relació contractual. 

 
4. Es permeten, excepcionalment, als animals domèstics de companyia, així com a les espècies citades 

en l’article anterior, sempre que estiguen registrats en el cens municipal d’Albalat de la Ribera, les 
cercaviles dins del terme municipal prèvia autorització de l’Ajuntament i d’acord amb les condicions 
que hi dispose. En qualsevol cas, hi ha les condicions i prohibicions següents: 

 
a. S’entén per cercavila la marxa ordenada d’un conjunt d’animals acompanyats per les persones 

propietàries o conductores al llarg d’un recorregut determinat. Les cercaviles no tenen 
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consideració d’espectacles, en els termes en què es definixen en esta ordenança, ni viceversa. 
 
b. En cas d’acompanyament de la cercavila amb músics, els instruments que es toquen han de ser 

sense amplificació electrònica i l’Ajuntament establirà una distància mínima de separació amb 
els animals, en base al nombre de músics i tipus d’instruments. 

 
c. Està prohibit acompanyar l’acte de sons reproduïts electrònicament i difosos amb amplificadors, 

megafonia o qualsevol altre dispositiu anàleg que emeta un so perceptible pels animals. 
 

d. Està prohibit acompanyar l’acte amb llums intenses, siguen fixes, intermitents o giratòries que, 
bé per focalitzar-se circumstancialment en la visió de l'animal, o bé per crear un ambient 
inadequat per a la seua naturalesa, li resulten molestos, estressants o perjudicials. En cas 
d'haver necessitat d'encapçalar o tancar la cercavila amb un vehicle de seguretat amb 
senyalització lluminosa, haurà de mantindre’s sempre que siga possible i les condicions de 
seguretat ho permeten, a una distància mínima de cinquanta metres de l’animal de la cercavila 
més pròxim. 

 
e. En cas que hi haja vehicles de combustió participant en la cercavila, així com qualsevol altre 

tipus de vehicle que genere residus nocius per a la salut amb el seu funcionament, hauran de 
mantindre una separació mínima de vint-i-cinc metres respecte dels animals. 

 
f. Està prohibit l’ús d’accessoris que ocasionen condicions ambientals o circumstàncies que 

puguen ser estressants, molestes o perjudicials per als animals. 
 

5. Es permet, en el marc de les festes populars o patronals, sense autorització prèvia, l'ús espontani 
de caràcter festiu de bestiar gros segons es definix en l’article anterior, sobretot per a transportar 
persones, especialment per a passejar xiquets, pel menor pes que tenen. En el cas d’ús de bovins, 
el transport s’ha de fer obligatòriament amb carro. La responsabilitat legal en matèria de possibles 
accidents o perjuïns recaurà sobre la persona propietària o conductora, que s’ha de regir per les 
normes higienicosanitàries, de seguretat i de convivència descrites en esta ordenança i de 
qualssevol altres de compliment obligat. 

 
6. Queda prohibit, en el marc del present capítol: 

 
a. La sobrecàrrega de treball per a l'animal, tant en temps de durada de l'activitat, com en mètodes 

o càrregues que oferisquen algun tipus de resistència excessiva a l'acció de l'animal, de manera 
que es considera innecessari qualsevol sobreesforç. 

 
b. L'ús de pirotècnia terrestre de durada contínua superior a trenta segons, l'ús de pirotècnia aèria, 

focs d'artifici i qualsevol altra execució sorollosa i lluminosa anàloga durant la duració de 
l'activitat amb animals. La prohibició queda anul·lada en cas que l’activitat amb animals o l‘ús 
de pirotècnia tinga lloc, l’un en el casc urbà i l’altre en sòl rústic o viceversa, sempre respectant 
les distàncies establides en el paràgraf següent. 

 
c. L'ús de pirotècnia terrestre de fins a trenta segons de durada contínua, o qualsevol altra 

execució sorollosa i lluminosa anàloga a menys de 250 metres de l’activitat amb animals en cas 
d’haver-hi edificacions o barreres de característiques aïllants d’efecte similar entre la disparada 
i els animals; i de 500 metres en cas de no haver obstacles entre la disparada i els animals que 
puguen aïllar, reduir o amortir el so. 

 
d. L'ús d'animals en els termes en què s’establixen en este capítol, durant el període de temps en 

què hi hagen actes pirotècnics programats. 
 

7. Està prohibit l’ús d’animals en espectacles o altres activitats si els poden ocasionar patiment físic o 
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psíquic, poden ser objecte de degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals o poden ferir 
la sensibilitat de les persones que els contemplen. 

 
8. Està prohibit fer ús dels animals com a objecte de persecució, així com provocar-los per a obtindre'n 

una resposta o reacció de persecució. 
 

9. Està prohibit l'ús d'animals als circs, així com en instal·lacions recreatives i atraccions firals de 
qualsevol tipus. 

 
10. Està prohibit l’ús d’animals com a objectes d’atzar en jocs de loteries, tómboles, rifes, concursos, 

sortejos i qualsevol altra activitat anàloga en què l’acció de l’animal determine el resultat en un joc. 

CAPÍTOL II. COMERÇ, ESTABLIMENTS DE VENDA I VENDA AMBULANT 

Article 55.  Comerç, establiments de venda d’animals i centres de cria 

Els establiments de venda d’animals i els centres de cria han de complir el que establix la normativa vigent en 
matèria de protecció de salubritat pública i dels animals. 

Article 56.  Venda ambulant 

Està prohibida la venda ambulant d’animals, siga fixa, temporal o periòdica. 

Article 57.  Superfícies dels locals 

Tots els establiments destinats a la venda d’animals han de complir els requisits següents: 
 

a. L’extensió ha de ser suficient perquè tots els animals puguen fer exercici físic diàriament, respectant 
les mesures de salubritat pública adients i els requeriments conductuals de les diferents espècies 
animals allotjades. 

 
b. La capacitat ha d’estar en relació amb el tipus d’animal que s’hi ubique. 

Article 58.  Condicionament dels locals 

Tots els locals comercials han de comptar amb els condicionaments següents: 
 

a. Ventilació adequada mitjançant sistemes d’aireig natural o artificial. 
 

b. Safarejos, estris per a la gestió dels residus i tot allò que siga necessari tant per a mantindre netes les 
instal·lacions com per a preparar en condicions l’alimentació dels animals. 
 

c. Els revestiments han de ser de materials que asseguren la perfecta i fàcil neteja i desinfecció. 
 

d. La il·luminació, siga natural o artificial, ha de ser suficient per a permetre fer les operacions pròpies 
de l’activitat en perfectes condicions. Esta condició també s’ha de complir quan els locals no estiguen 
oberts al públic. 
 

e. Mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de l’establiment. 
 

f. Control ambiental de plagues. 

Article 59.  Documentació 

1. L’establiment ha de disposar d’un llibre de registre actualitzat on consten les dades exigides per la 
normativa reguladora del Registre de nuclis zoològics relatives a l’origen, la identificació i la destinació 
dels animals. Esta obligació s’ha de fer extensiva a les institucions, els tallers i les persones que 
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practiquen l’activitat de la taxidèrmia. 
 

2. Cal col·locar, en un lloc visible des del carrer, un cartell amb el número del Registre de nuclis zoològics 
i el telèfon de la Policia Local per a supòsits de sinistre o emergència. Este últim requisit no és 
obligatori quan l’establiment disposa d’un servici permanent de vigilància o control. 

Article 60.  Animals objecte de l’activitat comercial 

1. Dins dels establiments de venda d’animals només hi poden estar els destinats a la venda. 

 
2. Els animals s’han de vendre desparasitats, lliures de tota malaltia i amb les vacunes obligatòries. 

 
3. La venda d’animals està prohibida a les persones menors de setze anys i a les incapacitades sense 

l’autorització de les persones que en tinguen la pàtria potestat o la custòdia. 
 

4. Qualsevol transacció d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió ha 
d’incloure el número del Registre de nuclis zoològics i de llicència municipal del centre venedor. 
 

5. Està prohibit exhibir els animals als aparadors i als passadissos interiors dels centres comercials 
col·lectius. 

Article 61.  Venda de productes per a l’alimentació dels animals 

1. Els productes destinats a l’alimentació dels animals han de portar data de caducitat i s’han de renovar 
periòdicament per a evitar que es malmeten o esdevinguen impropis per a l’alimentació animal. La 
persona responsable de l’establiment ha de disposar de la documentació comercial d’estos productes 
per a poder garantir-ne l’origen i la traçabilitat comercial. S’han de mantindre separats de la resta de 
productes no alimentaris. 

 
2. En el supòsit que s’oferisquen a la venda productes alimentaris vius envasats, s’han de fer constar les 

dates d’envasament i de caducitat. 

Article 62.  Manteniment dels animals en els establiments 

1. Els animals s’han de mantindre en condicions higienicosanitàries i de benestar adequades, i sota la 
responsabilitat d’un servici veterinari. Les dades i la firma del servici veterinari responsable han de 
constar en el llibre de registre. 
 

2. Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a 1 metre de l’accés a l’establiment, en 
zones en què no puguen ser molestats ni visibles des de la via pública o des dels passadissos interiors 
dels establiments comercials col·lectius i dels centres comercials. 
 

3. Fora de l’horari comercial, els establiments han de tindre les persianes abaixades. 
 

4. La manipulació dels animals s’ha d’efectuar en zones de l’establiment adequades a l’efecte. 
 

5. Per a atendre les necessitats de les espècies animals que tenen a la venda, els establiments han de 
disposar de productes alimentaris adients i en perfecte estat de conservació. 

Article 63.  Condicions dels habitacles 

1. Els habitacles han de situar-se de manera que els animals que hi haja dins no puguen ser molestats 
pels que es troben als altres habitacles. En cas que uns estiguen situats damunt d’altres, cal prendre 
mesures per a impedir que passen els residus orgànics dels superiors als inferiors. 

 
2. El nombre d’animals de cada habitacle ha d’estar en funció dels requeriments de manteniment de 
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cada espècie. Cal atendre criteris que permeten garantir-ne el benestar. 
 

3. Dins de cada habitacle hi ha d’haver un lloc adequat perquè els animals puguen amagar-se quan ho 
necessiten. 
 

4. Tots els habitacles han de disposar d’un recipient per al subministrament d’aigua potable. Així mateix, 
el menjar s’ha de depositar sempre en menjadores i l’aigua en abeuradors situats de manera que no 
es puguen embrutar fàcilment. Els recipients han de ser d’un material fàcil de netejar. 

Article 64.  Neteja dels animals i dels habitacles 

1. Els habitacles i els animals s’han de netejar amb la freqüència necessària i segons el procediment 
descrit en la documentació de l’autorització de nucli zoològic. 

 
2. L’autoritat municipal pot determinar que hi haja un augment en la freqüència de la neteja per a 

garantir les condicions adients de protecció de la salubritat pública. 
 

3. Les deixalles s’han de situar en contenidors de tancament hermètic que hi impedisquen l’accés 
d’insectes o rosegadors. 

Article 65.  Dades identificatives dels animals 

1. En cada un dels habitacles ha de figurar una fitxa on conste el nom comú i el nom científic de l’animal, 
amb la finalitat de facilitar que les possibles persones compradores disposen d’una àmplia informació 
sobre els animals que vulguen adquirir. 
 

2. Sense perjuí del que disposa l’apartat anterior d’este article, cada establiment ha de disposar de fitxes, 
agrupades per famílies, en les quals consten les característiques dels animals que s’hi allotgen, i en 
particular les següents: 
 

a. Mida màxima que pot assolir l’animal adult. 
 

b. País i zona d’origen de l’animal i àrea de distribució de l’espècie. 
 

c. Particularitats alimentàries. 
 

d. Tipus i dimensió de la instal·lació adequada, amb indicació dels elements accessoris 
recomanables. 

 
e. Particularitats i incompatibilitats de l’espècie. 

 
f. Condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries. 

 
g. Procedència de l’animal. 

Article 66.  Espais reservats per a animals en procés d’adaptació i malalts 

1. Els establiments han de tindre un espai reservat per als animals que estiguen en procés d’adaptació i 
per als animals malalts. 

 
2. Els animals que patisquen alguna malaltia han de ser posats en quarantena a l’espai habilitat a l’efecte 

i sotmesos al control oportú del servici veterinari al qual estiga adscrit l’establiment. En estos casos, 
els habitacles s’han de netejar i desinfectar, com a mínim, diàriament. 
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Article 67.  Personal dels establiments 

La persona titular i el personal que preste servicis als establiments destinats a la venda d’animals han de 
mantindre les condicions d’higiene i neteja personals adients. 
 
El personal cuidador ha de complir els requisits legalment establits i ha de rebre la formació adient per al 
correcte compliment de la llei i de l’ordenança. 

Article 68.  Comprovants de compra 

1. Amb caràcter previ a la formalització de la compra i venda de l’animal, la persona compradora ha de 
firmar per duplicat una còpia de la fitxa a la qual fa referència l’apartat segon de l’article 65, com a 
document que acredita que coneix, entén i accepta les condicions de manteniment que requerix 
l’animal. Se n’ha d’entregar una còpia a la persona compradora, i l’altra ha de romandre a 
l’establiment venedor. 

 
2. Així mateix, quan es formalitze una compravenda, l’establiment venedor ha d’entregar un document 

acreditatiu de la transacció, en el qual hauran de constar les dades següents: 
 

a. Espècie. 
 

b. Raça i varietat. 
 

c. Edat i sexe, si és fàcilment determinable. 
 

d. Codi d’identificació requerit per la legislació vigent i senyals somàtiques d’identificació. 
 

e. Procedència de l’animal. 
 

f. Nom de l’anterior persona propietària, si és el cas. 
 

g. Número de l’animal en el llibre de registre del comerciant. 
 

h. Número de nucli zoològic del venedor i, si és el cas, la persona compradora. 
 

i. Controls veterinaris als quals s’ha de sotmetre l’animal venut, i la periodicitat. 
 

3. Tant la persona compradora com l’establiment venedor dels animals estan obligats a conservar el 
document acreditatiu de la procedència. 

 
4. Quan s’escaiga, cal entregar amb l’animal un document acreditatiu de les pràctiques profilàctiques a 

les quals haja estat sotmés, que variaran en funció del tipus d’animal de què es tracte. Este document 
l’ha de subscriure el facultatiu veterinari que les haja practicades. 

Article 69.  Entrega dels animals 

1. Els animals s’han d’entregar a les persones compradores en les condicions que en garantisquen més 
bé la seguretat, higiene i comoditat i en perfecte estat de salut. 

 
2. Tots els establiments han de complir tots els requisits sectorials o d’altra naturalesa que siguen 

aplicables a l’activitat comercial en virtut de la legislació de comerç i de defensa dels consumidors i 
dels usuaris, o d’altres disposicions vigents. 
 

3. En cap cas, les cries dels animals no s’han de separar de la mare abans del moment de deslletament 
recomanat per a cada espècie. 
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4. Es poden implantar programes de regulació i limitació de la compravenda d’animals de companyia. 

CAPÍTOL III. CENTRES VETERINARIS 

Article 70.  Condicions higienicosanitàries 

Els centres veterinaris han de complir els requisits que preveuen, segons la classe i categoria, la normativa 
col·legial i altra normativa sectorial vigent en cada moment, i com a mínim les condicions higienicosanitàries 
següents: 
 

a. Disposar de subministrament d’aigua potable freda i calenta. 

 
b. Adoptar mesures per a impedir la contaminació sonora ambiental, així com la contaminació produïda 

per rajos X o qualssevol altres procedents d’aparells d’electromedicina. 
 

c. Disposar d’un equipament de sistemes de desinfecció i esterilització. 
 

d. Controlar les plagues. 
 

e. Eliminar residus orgànics, material de cura i rebuig patològic mitjançant recipients tancats i estancs. 
S’han d’arreplegar de conformitat amb el que establixen les ordenances municipals en matèria de 
neteja pública i altres especificacions normatives sectorials. 
 

f. L’obertura i el funcionament d’una clínica veterinària requerix necessàriament la direcció tècnica d’un 
professional veterinari col·legiat. 
 

g. El disseny i el material de construcció ha de permetre una neteja i desinfecció fàcils. 
 

h. Disposar de zones d’emmagatzematge independents per a productes i estris de neteja. 
 

i. El terra ha de ser impermeable, resistent i llavable. Els elements metàl·lics de les instal·lacions han de 
ser resistents a l’oxidació. 
 

j. Disposar de roba específica de treball per al personal. 
 

k. Els aparells i l’instrumental han de complir la normativa sobre productes sanitaris. 

Article 71.  Obligacions 

1. Els facultatius veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu de malalties i vacunacions que s’han 
d’incloure en una fitxa clínica on s’han d’arreplegar, a més, l’historial clínic i altres circumstàncies 
rellevants. 

 
2. Les activitats complementàries d’higiene, perruqueria canina i similars han de complir les condicions 

higienicosanitàries adients per a garantir la protecció de la salubritat pública i un estat sanitari òptim 
dels animals i dels establiments. 
 

3. Els facultatius veterinaris han d’informar la persona propietària o posseïdora de l’obligatorietat 
d’identificar el seu animal en el cas que es tracte d’un animal domèstic de companyia i no estiga 
identificat, i també de registrar-lo al cens del municipi on residisca l’animal habitualment. 
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CAPÍTOL IV. ELS NUCLIS ZOOLÒGICS 

Article 72.  Àmbit d’aplicació 

Establiments dedicats a la cria, venda o donació d’animals de companyia. Residències, escoles 
d’ensinistrament i la resta d’instal·lacions per al manteniment temporal d’animals de companyia. Centres 
d’acolliment d’animals, de titularitat municipal o privada. Establiments que alberguen èquids amb finalitats 
exclusivament recreatives, esportives o turístiques. Parcs zoològics d’acord amb el que establix la llei. Centres 
d’ensinistrament de gossos d’assistència. Col·leccions zoològiques, fixes o itinerants. I tots els casos establits 
per llei. 

Article 73.  Condicions 

Els nuclis zoològics han de complir els requisits i condicions següents: 
 

1. Tindre la llicència municipal d’activitat. 
 

2. Estar inscrit en el registre oficial de nuclis zoològics de la Generalitat Valenciana. 
 

3. L’emplaçament ha d’estar prou allunyat del nucli urbà per a no ocasionar molèsties als habitatges 
pròxims. 

 
4. Les construccions, les instal·lacions i els equips han de ser de neteja i desinfecció fàcils. 

 
5. Han de disposar de locals o gàbies per a l’aïllament i l’observació d’animals malalts o sospitosos de 

malaltia de neteja i desinfecció fàcil. 
 

6. Cal manipular adequadament els animals perquè es mantinguen en bon estat de salut. 
 

7. Les instal·lacions han de tindre unes condicions adequades, d’acord amb la naturalesa de cada un 
dels animals. 
 

8. Cada compartiment on s’allotge un animal de companyia ha de disposar d’un recipient de neteja fàcil 
a fi d’assegurar un subministrament d’aigua potable suficient durant tot el dia. 
 

9. Cal netejar, desratitzar, desinfectar i desinsectar els locals i les instal·lacions amb la periodicitat 
necessària per a assegurar unes condicions higièniques adequades. 
 

10. L’eliminació d’excrements i d’aigües residuals i l’eliminació higiènica de cadàvers d’animals i de 
matèries que signifiquen un risc per a la protecció de la salubritat pública s’han de fer de manera que 
no comporten perill per a la salut pública ni cap tipus de molèstia. Esta eliminació ha de complir la 
legislació sectorial. 
 

11. El nombre d’animals que s’hi allotgen ha de guardar relació amb la superfície disponible i estar 
d’acord amb la normativa vigent, i hi ha d’haver un llibre d’entrada i eixida dels animals i la 
identificació. 
 

12. Els establiments han de disposar d’un facultatiu veterinari assessor que es responsabilitze del llibre 
de registre, així com de l’estat sanitari dels animals. 
 

13. L’acceptació de l’animal per qualsevol concepte i període de temps al centre queda condicionada a la 
presentació, per la persona que en siga propietària o posseïdora, de la cartilla o targeta sanitària, 
identificada i amb la documentació obligatòria corresponent. 
 

14. Els establiments han de complir els requisits legals establits per a este tipus de centres i nuclis 
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zoològics. 

CAPÍTOL V. COLUMBICULTURA I COLUMBOFÍLIA 

Article 74.  Colomers 

La instal·lació de colomers, siguen o no esportius o missatgers, i el manteniment dels ja existents ha de tindre 
l’autorització prèvia municipal, sense perjuí dels preceptes legals corresponents a la seua pràctica esportiva. 
 
En tot cas, la llicència esmentada permetrà la instal·lació i el manteniment dels colomers exclusivament en 
aquelles zones o circumscripcions que reglamentàriament es determinen. El propietari del colomer ha 
d’adoptar les mesures higièniques i sanitàries suficients per a garantir el control de brots epidèmics i les 
alteracions mediambientals. Així mateix, la persona posseïdora de coloms, siguen o no esportius o missatgers 
i, subsidiàriament, el seu propietari, serà responsable de les molèsties o els danys que puguen ocasionar a les 
edificacions limítrofes i en l’entorn. 
 
Els servicis municipals podran inspeccionar totes aquelles instal·lacions o aquells locals on es preveja la 
presència de coloms i hauran de fer saber quin n’és l’estat a les autoritats administratives corresponents. En 
cas d’incompliment de la legislació vigent, els servicis o organismes esmentats, o en el seu cas l’empresa amb 
qui s’haja concertat el servici, procediran al decomís, desallotjament i neteja de les instal·lacions en què 
s’alberguen els coloms, la qual cosa es podrà fer de manera voluntària o subsidiària. 

TÍTOL VII. PROHIBICIONS 

Article 75.  Prohibicions 

Queda expressament prohibit, respecte als animals: 
 

a. Maltractar-los, agredir-los o afectar-los físicament o psicològicament. 

 
b. Abandonar-los. 

 
c. Mantindre’ls en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de 

seguretat de l’animal. 
 

d. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts del cos o òrgans, limitar-ne 
o anul·lar-ne la capacitat reproductiva, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària 
en cas de necessitat terapèutica o per a garantir la salut de l’animal. 
 

e. Limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva, tret dels casos establits en l’apartat anterior, en 
l’article 19 i 43 d’esta ordenança i en els casos emparats per la llei. 
 

f. No facilitar-los l’alimentació suficient i equilibrada per a mantindre uns bons nivells de nutrició i salut. 
 

g. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions 
de naturalesa diferent o transacció onerosa d’animals. 
 

h. Vendre’ls a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui en 
tinguen la potestat o la custòdia. 
 

i. Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i 
de cria autoritzats, llevat de les donacions entre particulars quan es limiten als seus animals de 
companyia, no tinguen afany de lucre i es garantisca el benestar de l’animal. 
 

j. Exhibir-los de manera ambulant com a reclam. 
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k. Utilitzar animals, es tracte o no d’espècies salvatges o protegides en captivitat, als circs. 

 
l. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna vertebrada 

autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats. 
 

m. Mantindre’ls lligats durant la major part del dia o limitar-los, de manera duradora, el moviment 
necessari. 
 

n. Mantindre’ls en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums 
i similars que els puguen afectar tant físicament com psicològicament. 
 

o. Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de seguretat en el 
transport. 
 

p. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals sense autorització 
administrativa prèvia. 
 

q. Molestar, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, així com causar danys als caus, nius o 
refugis, llevat dels controls autoritzats de poblacions d’animals que poden dur a terme, en cas que 
siga possible, entitats de protecció dels animals, previ acord de col·laboració amb l’Administració. 
 
Es permet la captura per part d’una persona particular únicament en cas que l’animal s’introduïsca, 
accidentalment o voluntària, dins d’un habitatge, i sempre que es pose immediatament en llibertat 
causant-li el menor dany possible. 
 

r. Matar-los per joc o perversitat, o torturar-los. 
 

s. Subministrar a un animal substàncies que li causen alteracions lleus de la salut o del comportament, 
llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
 

t. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades de gossos potencialment perillosos. 
 

u. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o 
governativament de tindre’n. 
 

v. Abandonar un gos potencialment perillós, la qual cosa succeïx quan l’animal no va acompanyat de 
cap persona, amb independència que duga la identificació o no. 
 

w. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar 
que s’escape o es perda. 
 

x. Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de seguretat, sense 
haver adoptat les mesures precautòries que les circumstàncies aconsellen per a garantir la seguretat 
de les persones, els béns i altres animals, ni haver tingut en compte els temps de transport i espera 
de càrrega i descàrrega. 
 

y. Depositar en façanes, cantons i espais públics substàncies químiques dissuasives no autoritzades. 
 

z. Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga com a objecte la 
captura, abatiment o mort d’animals. 
 

aa. Premiar o recompensar qualsevol de les conductes i preceptes descrits en este article. 
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TÍTOL VIII. FUNCIÓ INSPECTORA 

Article 76.  Inspecció i vigilància dels animals 

Corresponen a l’Ajuntament les funcions següents: 
 

a. Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia. 

 
b. Gestionar el cens municipal d’animals de companyia. 

 
c. Arreplegar i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans, 

o bé concertar-ne el servici amb una entitat externa. 
 

d. Les autoritats municipals, si ho consideren necessari, poden aïllar o comissar els animals de 
companyia per qüestions de salubritat pública, de seguretat, d’agressivitat i de benestar de les 
persones i del mateix animal. 

Article 77.  Col·laboració amb l’acció inspectora 

1. Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics han de permetre als 
tècnics municipals les inspeccions i facilitar-los la documentació que els demanen. 

 
2. És sancionable: 

 

a. Obstaculitzar la funció inspectora. 

 
b. Negar-se o resistir-se a facilitar la tasca inspectora o de vigilància de l’Administració. 

 

c. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que demanen les 
autoritats competents o els seus agents per a complir les seues funcions, i subministrar 
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que induïsca a error, explícitament 
o implícitament. 

 

d. Negar-se a entregar un animal comissat o custodiat. 

TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR 

CAPÍTOL I. MESURES DISCIPLINÀRIES 

Article 78.  Mesures disciplinàries aplicables 

Les mesures disciplinàries que s’imposaran per infraccions comeses contra aquesta ordenança són les 
següents: 
 

a. Multa, d’acord amb el que disposa el capítol II del present títol. 

 
b. Comís d’animals. 

 
c. Clausura temporal, total o parcial dels establiments, les instal·lacions o els servicis. 

 
d. Confiscació o immobilització de productes. 

 
e. Ordes d’execució de conservació de terrenys, construccions i instal·lacions. 

 
f. Multes coercitives. 
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g. Execucions subsidiàries. 

Article 79.  Comís d’animals 

1. L’autoritat municipal pot comissar els animals sempre que hi haja indicis racionals d’infracció de les 
disposicions d’esta ordenança o de les normatives sectorials. El comís es pot practicar, si escau, al 
mateix domicili per criteris de salubritat pública, seguretat i convivència. 

 
2. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguen relacionades aniran a càrrec de 

la persona que haja causat les circumstàncies que l’hagen determinat. 
 

3. En cas de comís, l’animal retornat a la persona propietària o posseïdora ha de complir les obligacions 
i els requeriments previstos per la present ordenança i per la normativa sectorial que siga aplicable. 
En cas d’incompliment de les obligacions o els requeriments esmentats, l’animal l’ha de custodiar 
l’Ajuntament o l’entitat externa amb qui haja concertat el servici fins que puga ser donat, cedit, acollit 
temporalment o adoptat, o si és el cas, sacrificar-lo per motius humanitaris i sanitaris en els supòsits 
previstos per la normativa reguladora de protecció dels animals. 
 

4. En tot cas, l’àrea competent en matèria de salut pública, mitjançant un informe tècnic motivat, pot 
decidir la finalitat de l’animal i, si escau, el manteniment de la custòdia. 
 

5. Després d’haver-se autoritzat la devolució de l’animal i una vegada transcorreguts vint dies des que 
es notifica a la persona propietària l’acord de devolució sense que s’haja retirat, l’animal queda a 
disposició municipal a l’efecte de ser entregat en adopció o a altres destins. 

Article 80.  Clausura temporal, total o parcial dels establiments, les instal·lacions i els servicis 

En cas de risc imminent i extraordinari per a la salut, l’Ajuntament pot ordenar la clausura temporal, total o 
parcial dels establiments, les instal·lacions i els servicis que no disposen de les autoritzacions prèvies o dels 
registres sanitaris preceptius, o bé suspendre’n el funcionament fins que es rectifiquen els defectes o es 
complisquen els requisits exigits per motius de sanitat, higiene o seguretat. 

Article 81.  Confiscació o immobilització de productes 

Els agents municipals poden confiscar o immobilitzar productes en cas de risc imminent i extraordinari per a 
la salut, així com intervindre els mitjans materials i executar qualsevol altra acció que considere sanitàriament 
justificada, en el mateix moment que es detecte la presència d’estos productes. També se’n pot suspendre la 
venda quan hi hagen les mateixes irregularitats. 

Article 82.  Ordes d’execució en relació amb la conservació de terrenys, construccions i 
instal·lacions 

Quan l’incompliment de les condicions de manteniment dels animals domèstics esdevinga un problema que 
afecte la salut pública o la salut de l’animal, o bé produïsca molèsties als veïns, l’Ajuntament podrà dictar 
ordes d’execució a la persona propietària, sense perjuí de les obligacions de la persona ocupant, d’acord amb 
el que disposa la legislació vigent en matèria urbanística. 

Article 83.  Multes coercitives 

Per a fer efectiu el compliment dels actes dictats en aplicació d’esta ordenança, a més dels altres mitjans 
d’execució forçosa, l’Ajuntament pot imposar multes coercitives amb la quantia màxima que establix la 
legislació sectorial aplicable a cada cas concret. 

Article 84.  Execucions subsidiàries 

En cas d’incompliment injustificat de les ordes d’execució necessàries per al manteniment de les condicions 
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higienicosanitàries i de conservació objectives dels habitatges, l’Ajuntament pot dur a terme l’execució 
subsidiària a càrrec de la persona obligada. 

CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 85.  Classificació de les infraccions i quantia aplicable 

1. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus, d’acord amb la normativa vigent en matèria 
de protecció i tinença d’animals, gossos potencialment perillosos, disciplina de mercat, normativa 
bàsica municipal i qualsevol altra que puga ser aplicable, així com altres disposicions amb rang de llei 
que les substituïsquen o modifiquen. 

 
2. Per a determinar les quanties de les infraccions administratives, cal tindre en compte els barems que 

establisca la normativa vigent i les modificacions o substitucions posteriors. 
 

3. Quan la sanció tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a la 
resolució, pot implicar igualment la terminació del procediment. En este cas, tindrà dret a una 
reducció del 50% de l’import. 

Article 86.  Competència sancionadora 

1. Correspon al Ple municipal la resolució dels expedients sancionadors: 
 

• Per infraccions greus, lletres de la x a la dd. 

• Per infraccions molt greus, lletres de la m a la t. 
 

2. Correspon a l’Alcaldia la resolució dels expedients sancionadors: 
 

• Per infraccions lleus. 

• La resta d’infraccions greus i molt greus d’esta ordenança no incloses en l’apartat anterior. 
 

3. L’exercici de la potestat sancionadora s’exercirà sense perjuí de l’actualització normativa que es puga 
produir i del fet que esta potestat es puga delegar. 

CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 87.  Infraccions 

1. Són infraccions lleus: 

 
a. Tindre un gat, un furó o un gos sense identificar mitjançant microxip homologat, sense 

inscriure en el Registre Censal Municipal d’animals de companyia o portar-los en la via i en 
els espais públics sense una placa identificadora adaptada al collar de l’animal en què conste, 
almenys, el nom de l’animal i un telèfon de contacte de la persona propietària o posseïdora. 
No fer les modificacions corresponents en la placa identificadora en cas de canvis en les 
dades, tant de l’animal com de la persona propietària o posseïdora. 
 

b. No comunicar, la persona propietària o posseïdora d’un animal, la desaparició, la baixa, la 
cessió o el canvi de residència d’un gos, un gat o un furó, o no facilitar les dades de la persona 
que resulte ser la nova titular de l’animal. 
 

c. No portar, els veterinaris, un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de vacunar 
o tractar obligatòriament. 
 

d. Vendre animals a menors de setze anys i a persones incapacitades sense l’autorització de qui 
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en tinga la pàtria potestat o la custòdia. 
 

e. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de compensació per 
altres adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa d’animals. 
 

f. Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i condicions de 
seguretat en el transport. 
 

g. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals sense disposar de 
l’autorització prèvia de l’Administració competent. 
 

h. No tindre en un lloc visible l’acreditació de la inscripció al Registre de nuclis zoològics. 
 

i. No tindre actualitzat el llibre de registre oficial establit per als nuclis zoològics, les institucions, 
els tallers i les persones que practiquen l’activitat de la taxidèrmia. 
 

j. Exhibir animals als aparadors i als passadissos interiors dels centres comercials col·lectius. 
 

k. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. 
 

l. Mantindre els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, 
si no els comporta un risc greu per a la salut. Mantindre’ls en locals públics o privats en 
condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguen afectar 
tant físicament com psicològicament. 
 

m. No evitar la fugida d’animals. 
 

n. Maltractar els animals si no els produïx resultats lesius. 
 

o. Subministrar als animals substàncies que els causen alteracions lleus de la salut o del 
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
 

p. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els 
causa perjuïns greus. 
 

q. Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió 
sense incloure el número del Registre de nuclis zoològics. 
 

r. Deixar animals, des de les 22 hores fins a les 8 hores, en patis, terrasses, galeries i balcons, o 
altres espais similars, sense accés a l’habitatge, o bé pertorbar la vida dels veïns amb crits, 
cants, sons o altres sorolls produïts pels animals sempre que no es tracte de l’espai rural. 
 

s. Donar menjar a qualsevol tipus d’animal que es trobe a les vies o els espais públics, o donar 
aliment als animals salvatges urbans de manera extensiva en portals, finestres, terrasses i 
balcons, a excepció de les persones autoritzades per l’Ajuntament a les colònies controlades. 
 

t. Deixar els animals sols més de dos dies consecutius. 
 

u. Tindre gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la persona 
que els conduïsca porte damunt la llicència municipal. 
 

v. Tindre gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics els menors de díhuit 
anys; portar més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i els espais públics; 
conduir un gos potencialment perillós amb una corretja o cadena extensible o de longitud 
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superior a dos metres, o amb boç inapropiat per a la tipologia racial de l’animal. 
 

w. Permetre als animals domèstics efectuar les miccions en la via pública sempre que no es 
tracte de voreres, façanes d’edificis i mobiliari urbà i no netejar la zona afectada amb una 
solució desinfectant. 

 
x. Portar o conduir animals de companyia per la via pública sense dur damunt, almenys, una 

bossa o qualsevol altre sistema higiènic anàleg per a arreplegar les possibles deposicions de 
l’animal, així com una botella o qualsevol altre sistema higiènic anàleg amb contingut 
desinfectant per a netejar tant les possibles miccions com les restes de les possibles 
deposicions de l’animal. 
 

y. Incomplir qualsevol de les obligacions previstes en esta ordenança. 

 
2. Són infraccions greus: 

 
a. Portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, excepte a les zones habilitades 

expressament en horaris determinats. 
 

b. Permetre als animals domèstics efectuar les miccions en la via pública de manera que afecte 
les voreres, el mobiliari urbà, les façanes, portes, portals o qualsevol espai de propietat 
particular confrontant amb la via pública. No netejar la zona afectada amb una solució 
desinfectant. No arreplegar immediatament les deposicions. No depositar-les de manera 
higiènicament acceptable en les papereres, contenidors o depòsits de fem o no netejar els 
elements afectats. 
 

c. No comunicar a l’Ajuntament la tinença d’animals domèstics d’explotació amb els 
requeriments establits. 
 

d. Mantindre els animals sense protegir del fred i de la calor, sense aigua potable neta o sense 
alimentació equilibrada o suficient. 
 

e. Mantindre els animals sense activitat física o sense bones condicions higienicosanitàries o 
de benestar, seguretat, qualitat ambiental, espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, 
recer o cures necessàries. 
 

f. Mantindre un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sume més de 25 kg en 
un espai de menys de 20 m2, llevat dels casos previstos en l’article 4.5. 
 

g. Mantindre els animals amb risc per a la salut pública o produint molèsties als veïns. 
 

h. Mantindre els animals en vehicles estacionats sense ventilació o sense adoptar mesures per 
a no assolir temperatures que puguen provocar-los alteracions. 
 

i. Tindre animals en zones verdes on la seua presència no estiga permesa, d’acord amb l’article 
36 de la present ordenança. 
 

j. No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria. 
 
k. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o la documentació 

requerides per les autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de les seues 
funcions que establix esta ordenança, així com el subministrament d’informació inexacta o 
documentació falsa. 
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l. Oposar resistència a la funció inspectora. 
 

m. La presència d’animals als locals destinats a la fabricació, l’emmagatzematge, el transport o 
la manipulació d’aliments. 
 

n. Depositar substàncies químiques dissuasives no autoritzades en façanes, cantons i espais 
públics. 
 

o. Molestar, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, així com causar danys als caus, 
nius o refugis, llevat dels controls autoritzats de poblacions d’animals. 
 

p. Mantindre els animals lligats de manera permanent, o incomplint el que disposen els articles 
8.2 i 9 d’esta ordenança. 

 
q. Utilitzar animals en cercaviles amb acompanyament de sons reproduïts electrònicament i 

difosos amb amplificador, megafonia o qualsevol altre dispositiu anàleg. Així com de llums 
intenses, siguen fixes, intermitents o giratòries segons s’establix en l’article 54.4.d. I l’ús 
d’accessoris, bé prop o bé instal·lats directament sobre els animals que ocasionen condicions 
ambientals o circumstàncies que els puguen resultar estressants, molestes o perjudicials. 

 
r. La sobrecàrrega de treball per a l’animal, en temps de durada de l’activitat, com en mètodes 

o càrregues que oferisquen algun tipus de resistència excessiva a l’acció de l’animal. 
 

s. Fer ús dels animals com a objecte de persecució, així com provocar-los per a obtindre’n una 
resposta o reacció de persecució. 

 
t. Maltractar els animals produint-los lesions sense necessitat d’intervenció quirúrgica per a 

curar-los. 
 

u. Mantindre els animals lligats durant la major part del dia o limitar-los, de manera duradora, 
el moviment necessari. 

 
v. Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga com a objecte 

la captura o abatiment d’animals. 
 

w. Premiar o recompensar qualsevol de les conductes i preceptes descrits en l’article 75. 
 

x. Tindre un gos potencialment perillós en llocs públics sense boç o sense lligar. 
 

y. No complir les mesures de seguretat establides per a les instal·lacions que alberguen gossos 
potencialment perillosos. 
 

z. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per 
a evitar que s’escape o es perda. 

 
aa. Incomplir l’obligació d’identificar un animal potencialment perillós. 

 
bb. No contractar o no renovar l’assegurança de responsabilitat civil. 

 
cc. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment o 

governativament de tindre’n. 
 

dd. Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de 
seguretat. 
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ee. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 

 
3. Són infraccions molt greus: 

 
a. Exhibir o passejar animals salvatges o exòtics que per les seues característiques puguen 

causar danys a les vies i els espais públics. 

 
b. Mantindre animals salvatges o de companyia exòtics, que per les seues característiques 

puguen causar danys per falta de mesures de seguretat necessàries. 
 

c. L'ús d'animals en espectacles o altres activitats que puguen ocasionar-los patiment físic o 
psíquic, puguen ser objecte de degradació, paròdies, burles o tractaments antinaturals o 
puguen ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen 

 
d. Utilitzar animals en circs, així com en instal·lacions recreatives i atraccions firals de qualsevol 

tipus. 
 

e. L’ús d’animals com a objectes d’atzar en jocs de loteries, tómboles, rifes, concursos, sortejos 
i qualsevol altra activitat anàloga en què l’acció de l’animal determine el resultat en un joc. 

 
f. La venda ambulant d’animals, siga fixa, temporal o periòdica. 

 
g. Maltractar els animals produint-los lesions amb necessitat d’intervenció quirúrgica per a 

curar-los. 
 

h. Abandonar els animals. 
 

i. Practicar, als animals, mutilacions, extirpacions, limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de 
necessitat terapèutica o per a garantir la salut de l’animal. 

 
j. Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna vertebrada 

autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats. 
 

k. Matar els animals per joc o perversitat, o torturar-los. 
 

l. Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga com a objecte 
la captura o abatiment d’animals causant-los lesions amb necessitat d’intervenció quirúrgica 
per a curar-los, o que tinga com a objecte la mort d’animals. 

 
m. Posseir o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència, o sense 

haver-la renovada una vegada exhaurida la vigència. 
 

n. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tinga llicència. 
 

o. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades de gossos potencialment perillosos. 
 

p. Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie, i qualsevol gos, la qual 
cosa succeïx quan l’animal no va acompanyat de cap persona, amb independència que duga 
la identificació o no. 

 
q. Vendre o transmetre per qualsevol títol un animal potencialment perillós a qui no tinga 

llicència. 
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r. Ensinistrar animals per a activar-ne l’agressivitat o per a finalitats prohibides. 

 
s. Ensinistrar animals potencialment perillosos qui no tinga certificat de capacitació. 

 
t. L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals 

potencialment perillosos, o la participació en ells, destinats a demostrar l’agressivitat dels 
animals. 

 
u. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 

 
v. Reincidir en la comissió d’infraccions molt greus durant l’últim any. 

Article 88.  Sancions 

Les infraccions en matèria de protecció dels animals se sancionaran amb les multes incloses en el quadre de 
multes vigent en cada moment. El quadre de multes consta com a annex a esta ordenança, i l’actualització 
dels imports, dins dels límits màxim i mínim que establisca la legislació vigent, s’aprovarà per decret d’alcaldia 
o persona en qui delegue. 
 
A l’empara del que establix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, s’incrementa el percentatge de reducció de les sancions, quedant de la 
següent manera: 
 

• Percentatge de reducció en cas de reconeixement de responsabilitat de la persona sancionada: 30%. 

• Percentatge de reducció en cas de pagament voluntari per part de la persona presumptament 
responsable: 25%. 

 
Els casos de reincidència en un període inferior a un any es regiran pel percentatge de reducció mínim establit 
per llei, que és del 20%, tant en cas de reconeixement de responsabilitat de la persona sancionada, com en 
cas de pagament voluntari per part de la persona presumptament responsable. 
 
En qualsevol dels casos, les dos reduccions són acumulables entre si. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

Queden extingides les autoritzacions, les concessions i altres títols habilitadors de venda ambulant d’animals 
vius vigents en la data d’entrada en vigor d’esta ordenança, sense perjuí de les possibles indemnitzacions que 
se’n deriven, si escau, mitjançant el procediment legalment establit. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

L’Ajuntament pot crear una comissió de seguiment o un òrgan de participació sectorial amb la finalitat de 
vetlar pel compliment de l’ordenança i de les actuacions que se’n deriven en aplicar-la. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

Les condicions especials per a la tinença d’animals domèstics xicotets descrits en l’article 7.3 i 7.4, pel qual es 
regulen les característiques de les instal·lacions que els allotgen, comptarà amb un període de regularització 
de sis mesos des de l’entrada en vigor d’esta ordenança, al llarg del qual no s’aplicaran sancions per 
incompliment. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

La identificació de gossos, gats i furons en espais públics i vies públiques mitjançant una placa identificativa 
adaptada al collar, regulada en els articles 35.1 i 52.2, comptarà amb un període de regularització de sis mesos 
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des de l’entrada en vigor d’esta ordenança, al llarg del qual no s’aplicaran sancions per incompliment. En cas 
de gossos considerats potencialment perillosos, el període és de dos mesos. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 

L’obligació de dur damunt sempre que es conduïsca un animal de companyia per la via pública, almenys, una 
bossa i una botella per a arreplegar i netejar respectivament les possibles restes de deposicions i miccions de 
l’animal, segons s’especifica en l’article 38.4, comptarà amb un període d’adaptació de dos mesos des de 
l’entrada en vigor d’esta ordenança, al llarg del qual no s’aplicaran sancions per incompliment. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA 

El cens dels animals de companyia a l’Ajuntament, regulat en els articles 50.b i 52, entrarà en vigor en fer-se 
efectiva la constitució del Cens Municipal d’Animals de Companyia. A partir de la qual cosa, l’obligació de cens 
comptarà amb un període de regularització de sis mesos, al llarg del qual no s’aplicaran sancions per 
incompliment. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Resten derogades totes les disposicions d’ordenances o reglaments municipals que contravinguen el que 
disposa esta ordenança o s’hi oposen. 

DISPOSICIÓ FINAL 

En cas que es produïsca una modificació de normes de rang superior que afecte el contingut d’esta ordenança, 
s’entendrà que prevaldran els nous preceptes sobre els d’este text, sense que siga necessari introduir cap 
reforma expressa. 

ANNEX I 

Els gossos amb més de tres mesos d’edat de les races següents: 
 

a. Akita americà 
 

b. Akita inu 
 

c. Alà espanyol 
 

d. Bulldog americà 
 

e. Bullmastiff 
 

f. Bull terrier 
 

g. Cane Corso 
 

h. Dòberman 
 

i. Dog argentí 
 

j. Dog de Bordeus 
 

k. Fila brasiler 
 

l. Mastí napolità 
 



ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA I LA VENDA D'ANIMALS Pàgina 41 

m. Pit bull terrier 
 

n. Presa canari 
 

o. Presa mallorquí 
 

p. Rottweiler 
 

q. Staffordshire bull terrier 
 

r. Terrier de Staffordshire americà 
 

s. Tosa inu o japonés 
 

t. Villano de las Encartaciones 
 

u. Encreuaments de les anteriors entre elles o amb altres races obtenint-ne una tipologia similar a 
alguna d’estes races. 
 

v. Les noves races que es puguen establir per llei. 

ANNEX II 

a. Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. 
 

b. Caràcter marcat i gran valor. 
 

c. Pèl curt. 
 

d. Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçària a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes 
superior a 20 kg. 
 

e. Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gros i galtes musculoses i bombades. 
 

f. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. 
 

g. Coll ample, musculós i curt. 
 

h. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
 

i. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb 
potes relativament llargues formant un angle moderat. 

ANNEX III 

a. Ser major d’edat. 
 

b. No tindre cap condemna per delictes de naturalesa sexual, d’homicidi, lesions o tortures contra la 
llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada 
o de narcotràfic, ni privació per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment 
perillosos. 
 
Este certificat d’antecedents penals es pot sol·licitar per dos vies: a través del Jutjat de Pau d’Albalat 
de la Ribera, o bé per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia 
(https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/va/tramites/certificado-antecedentes). Pel que fa a 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/va/tramites/certificado-antecedentes
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l’absència de privació per resolució judicial, es fa a través d’una declaració jurada per part de la 
persona interessada. 
 

c. No tindre sancions per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les 
que preveu l’apartat 3 de l’article 13 de la 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic 
d’animals potencialment perillosos. Això no obstant, no és impediment per a obtindre o, si s’escau, 
renovar la llicència el fet d’haver tingut sanció amb la suspensió temporal de llicència, sempre que 
en el moment de la sol·licitud la sanció de suspensió imposada anteriorment haja estat complida 
íntegrament. 
 

d. Disposar de certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment 
perillosos. 
 
Este certificat s’emet en els centres de reconeixement degudament autoritzats per a l’obtenció o 
revisió de permisos de conducció de vehicles. 
 

e. Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una 
cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000 €). La pòlissa ha d’incloure les dades 
d’identificació de l’animal i tindre una validesa mínima d’un any. 
 
L’acreditació s’ha de fer mitjançant una fotocòpia del document del contracte de l’assegurança. 
Igualment, cal que la persona titular de la llicència entregue anualment a l’Ajuntament una fotocòpia 
del rebut del pagament de la pòlissa d’assegurança obligatòria. 
 

f. Acreditar la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip. 
 

g. Fer el pagament de la taxa per a l’expedició de la llicència municipal per a la tinença i la conducció de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
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ANNEX IV 

QUADRE DE MULTES 
FALTES LLEUS 

Quantia de 100 € fins a 400 € 
Article Precepte Import 

50 a Tindre un gos, un gat o un furó sense identificar mitjançant microxip 
homologat. 

100 

49 b Tindre un gos, un gat o un furó sense inscriure en el Registre Censal Municipal 100 

52 2 No comunicar, la persona propietària o posseïdora d’un animal, la desaparició, 
la baixa, la cessió o el canvi de residència d’un gos, un gat o un furó, o no 
facilitar les dades de la persona que resulte ser la nova propietària o posseïdora 

100 

51 2 Portar animals domèstics de companyia en la via i en els espais públics sense 
una placa identificadora adaptada al collar de l’animal en què conste, almenys, 
el nom de l’animal i un telèfon de contacte de la persona propietària o 
posseïdora. Així com no fer les modificacions corresponents en la placa 
identificadora en cas de canvis en les dades, tant de l’animal com de la persona 
propietària o posseïdora. 

100 

71 1 No portar, els veterinaris, un arxiu amb fitxes clíniques dels animals que s’han 
de vacunar o tractar obligatòriament. 

100 

75 h Vendre animals a menors de setze anys i a persones incapacitades sense 
l’autorització de qui en tinguen la pàtria potestat o la custòdia. 

140 

75 g Fer donació d’un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de 
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent o transacció 
onerosa d’animals. 

140 

75 o Transportar els animals sense ajustar-se a la normativa sobre protecció i 
condicions de seguretat en el transport. 

140 

75 p Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals sense 
disposar de l’autorització prèvia de l’Administració competent. 

140 

59 2 No tindre en un lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics. 

100 

59 1 No tindre actualitzat el llibre de registre oficial establit per als nuclis zoològics, 
les institucions, els tallers i les persones que practiquen l’activitat de la 
taxidèrmia. 

100 

60 5 Exhibir animals en els aparadors i en els passadissos interiors dels centres 
comercials col·lectius. 

300 

75 j Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam. 300 

75 c, n Mantindre els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del 
seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut. Mantindre’ls en 
locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, 
fums i similars que els puguen afectar tant físicament com psicològicament. 

300 

4 11 No evitar la fugida d’animals. 100 

75 a Maltractar els animals si no els produïxen resultats lesius. 150 

75 s Subministrar als animals substàncies que els causen alteracions lleus de salut 
o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 

150 

4 4 No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, 
si això no els causa perjuïns greus. 

150 

60 4 Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres 
sistemes de difusió sense incloure el número de Registre de nuclis zoològics. 

140 

FALTES LLEUS 
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Quantia de fins a 750 € 
Article Precepte Import 

4 7 Deixar animals sense accés a l’habitatge, des de les 22 hores fins a les 8 hores, 
en patis, terrasses, galeries i balcons, o altres espais similars. 

140 

4 7 Pertorbar la vida dels veïns amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels 
animals. 

120 

37  Donar menjar a qualsevol tipus d’animal que es trobe en les vies o en els espais 
públics, o donar aliment als animals salvatges urbans de manera extensiva en 
portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les persones autoritzades 
per l’Ajuntament a les colònies controlades. 

100 

38  Permetre als animals domèstics efectuar les miccions en la via pública sempre 
que no afecte les voreres i els elements instal·lats en elles, el mobiliari urbà, 
les façanes, portes, portals, o qualsevol espai de propietat particular 
confrontant amb la via pública, i sempre que no es netege la zona afectada 
amb una solució desinfectant. 

100 

38 4 Portar o conduir animals de companyia per la via pública sense dur damunt, 
almenys, una bossa o qualsevol altre sistema higiènic anàleg per a arreplegar 
les possibles deposicions de l’animal, així com una botella o qualsevol altre 
sistema higiènic anàleg amb contingut desinfectant per a netejar tant les 
possibles miccions com les restes de les possibles deposicions de l’animal. 

100 

4 9 Deixar els animals sols més de dos dies consecutius. 300 

87 1y Incomplir altres infraccions lleus. 100 

FALTES LLEUS 

Quantia de 150,25 € a 300,51 € 
Article Precepte Import 

16 1 Tindre gossos potencialment perillosos en les vies públiques i en els espais 
públics sense que la persona que els conduïsca porte damunt la llicència 
municipal. 

180 

16 4 Tindre gossos potencialment perillosos en les vies públiques i en els espais 
públics els menors de díhuit anys. 

200 

16 3 Portar més d’un gos potencialment perillós per persona en les vies públiques i 
en els espais públics. 

200 

16 2 Tindre gossos potencialment perillosos en les vies públiques i en els espais 
públics amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 
metres, o amb boç inapropiat per la tipologia racial de l’animal. 

300 

 

FALTES GREUS 

Quantia de fins a 1.500 € 
Article Precepte Import 

35 1 Portar un gos per les vies públiques, els llocs i els espais públics sense lligar, 
excepte en les zones habilitades expressament en horaris determinats. 

300 

38  Permetre als animals domèstics efectuar les miccions en la via pública de 
manera que afecte les voreres, el mobiliari urbà, les façanes, portes, portals, o 
qualsevol espai de propietat particular confrontant amb la via pública. 
No arreplegar immediatament les deposicions. No depositar-les de manera 
higiènicament acceptable en els contenidors o depòsits de fem o no netejar els 
elements afectats. 

300 

7 2 No comunicar a l’Ajuntament la tinença d’animals domèstics d’explotació amb 
els requeriments establits. 

300 

4 4 Mantindre els animals sense protegir del fred i de la calor, sense aigua potable 
o sense alimentació equilibrada o suficient. 

500 

4 8 Mantindre els animals lligats de manera permanent o incomplint el que 500 
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disposa l’article 8.2 i 9 d’esta ordenança. 

4 1 Mantindre els animals sense activitat física o sense bones condicions 
higienicosanitàries o de benestar, seguretat, qualitat ambiental, espai, 
ventilació, humitat, temperatura, llum, recer o cures necessàries. 

500 

9  Mantindre els animals en espais fixos amb una cadena de menys de quatre 
metres, o sense poder accedir al recer, l’alimentació o l’aigua, o amb una 
cadena o collar que els produïsca danys. 

500 

4 5 Mantindre un animal de més de 25 kg o dos animals el pes dels quals sume 
més de 25 kg en un espai de menys de 20 m2, llevat dels casos previstos en 
l’article 4.5. 

500 

4 2 Mantindre els animals amb risc per a la salut pública o produint molèsties als 
veïns. 

500 

5 4 Mantindre els animals en vehicles estacionats sense ventilació o sense adoptar 
mesures per a no assolir temperatures que puguen provocar-los alteracions. 

500 

36  Tindre animals en les zones verdes on no n’estiga permesa la presència, d’acord 
amb l’article 36 de la present ordenança. 

500 

13 1b No sotmetre un animal agressor a l’observació veterinària obligatòria. 500 

77 2c La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o la 
documentació que requerisquen les autoritats competents o els seus agents, 
per a complir les funcions establides per esta ordenança, així com subministrar 
informació inexacta o documentació falsa. 

1.000 

77 2b Oposar resistència a la funció inspectora. 1.000 

48 1 La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, 
l’emmagatzematge, el transport o la manipulació d’aliments. 

500 

32  Depositar substàncies químiques dissuasives no autoritzades en façanes, 
cantons i espais públics. 

500 

75 q Molestar, capturar o comercialitzar animals salvatges urbans, així com causar 
danys als caus, nius o refugis, llevat dels controls autoritzats de poblacions 
d’animals. 

500 

54 4 Utilitzar animals en cercaviles amb acompanyament de sons reproduïts 
electrònicament i difosos amb amplificador, megafonia o qualsevol altre 
dispositiu anàleg. Així com de llums intenses, siguen fixes, intermitents o 
giratòries segons s’establix en l’article 54.4.d. I l’ús d’accessoris, bé prop o bé 
instal·lats directament sobre els animals que ocasionen condicions ambientals 
o circumstàncies que els puguen resultar estressants, molestes o perjudicials. 

500 

54 6a La sobrecàrrega de treball per a l’animal, en temps de durada de l’activitat, com 
en mètodes o càrregues que oferisquen algun tipus de resistència excessiva a 
l’acció de l’animal. 

500 

54 8 Fer ús dels animals com a objecte de persecució, així com provocar-los per a 
obtindre'n una resposta o reacció de persecució. 

500 

75 a Maltractar els animals produint-los lesions sense necessitat d’intervenció 
quirúrgica per a curar-los. 

500 

75 m Mantindre’ls lligats durant la major part del dia o limitar-los, de manera 
duradora, el moviment necessari. 

500 

75 z Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga 
com a objecte la captura o abatiment d’animals sense causar-los lesions. 

500 

75 z Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga 
com a objecte la captura o abatiment d’animals causant-los lesions. 

800 

75 aa Premiar o recompensar qualsevol de les conductes i preceptes descrits en 
l’article 75. 

500 

87 2 Incomplir altres infraccions greus. 500 

87 2ee Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 200 

FALTES GREUS 
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Quantia de 300,52 € a 2.404,05 € 
Article Precepte Import 

16 2 Tindre un gos potencialment perillós en llocs públics sense boç. 500 

16 2 Tindre un gos potencialment perillós sense lligar. 800 

75 w Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per a evitar que s’escape o es perda. 

800 

75 x Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits 
normatius de seguretat. 

500 

FALTES GREUS 

Quantia de 150,25 € a 1.502,53 € 
Article Precepte Import 

20  No complir les mesures de seguretat establides per a les instal·lacions que 
alberguen gossos potencialment perillosos. 

800 

50  Incomplir l’obligació d’identificar un animal potencialment perillós. 500 

Annex 
III 

f No contractar o renovar l’assegurança de responsabilitat civil. 500 

75 t Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades 
judicialment o governativament de tindre’n. 

800 

 

FALTES MOLT GREUS 

Quantia de fins a 3.000 € 
Article Precepte Import 

10  Exhibir o passejar animals salvatges o exòtics que per les seues característiques 
puguen causar danys en les vies i els espais públics. 

1.000 

10  Mantindre animals salvatges o de companyia exòtics, que per les seues 
característiques puguen causar danys, sense les mesures de seguretat 
necessàries. 

1.000 

54 7 Utilitzar animals en espectacles o altres activitats que puguen ocasionar-los 
patiment físic o psíquic, puguen ser objecte de degradació, paròdies, burles o 
tractaments antinaturals o puguen ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen. 

1.500 

54 9 Utilitzar animals, es tracte o no d’espècies salvatges o protegides en captivitat, 
als circs, així com en instal·lacions recreatives i atraccions firals de qualsevol 
tipus. 

2.000 

54 10 Utilitzar animals com a objectes d’atzar en jocs de loteries, tómboles, rifes, 
concursos, sortejos i qualsevol altra activitat anàloga en què l’acció de l’animal 
determine el resultat en un joc. 

1.000 

56  La venda ambulant d’animals, siga fixa, temporal o periòdica. 2.000 

75 a Maltractar els animals produint-los lesions amb necessitat d’intervenció 
quirúrgica per a curar-los. 

2.500 

75 b Abandonar els animals. 1.000 

75 d, e Practicar, als animals, mutilacions, extirpacions, limitar-ne o anul·lar-ne la 
capacitat reproductiva, llevat de les intervencions fetes amb assistència 
veterinària en cas de necessitat terapèutica o per a garantir la salut de l’animal. 

2.000 

75 l Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de 
fauna vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats. 

1.000 

75 r Matar els animals per joc o perversitat, o torturar-los. 3.000 

75 z Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga 
per objecte la captura o abatiment d’animals causant-los lesions amb 
necessitat d’intervenció quirúrgica per a curar-los. 

2.500 

75 z Qualsevol espectacle, activitat lúdica, competició, concurs o similar que tinga 
com a objecte la mort d’animals. 

3.000 
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87 3 Incomplir altres infraccions molt greus. 1.000 

87 3u Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any. 500 

87 3v Reincidir en la comissió d’infraccions molt greus durant l’últim any. 1.000 

FALTES MOLT GREUS 

Quantia de 2.404,06 € a 15.025,30 € 
Article Precepte Import 

22  Tindre o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència, 
o sense haver-la renovada una vegada exhaurida la vigència. 

2.500 

87 q Vendre o transmetre per qualsevol títol un animal potencialment perillós a qui 
no tinga llicència. 

2.500 

18 2 Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no 
tinga llicència. 

2.500 

75 v Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie, i qualsevol 
gos, la qual cosa succeïx quan l’animal no va acompanyat de cap persona, amb 
independència que duga la identificació o no. 

2.500 

FALTES MOLT GREUS 

Quantia de 1.502,53 a 30.050,60 € 
Article Precepte Import 

75 t Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades de gossos potencialment 
perillosos. 

2.500 

87 r Ensinistrar animals per a activar-ne l’agressivitat o per a finalitats prohibides. 2.500 

87 s Ensinistrar animals potencialment perillosos qui no tinga certificat de 
capacitació. 

2.000 

87 t L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles 
d’animals potencialment perillosos, o per la participació en ells, destinats a 
demostrar l’agressivitat dels animals. 

3.000 

 


